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Nr. 1K-362 redakcija) 2.1.1 punkto ir šiuo įsakymu patvirtintų Asmens sveikatos
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fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių bendrųjų sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų
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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d.
įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų
ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo“ (2014 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1V-376 redakcija) ir 2005 m.
lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1V-392 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ duomenų
perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto
adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d.
įsakymu Nr. 1V-359 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ teikiamų monopolinio
pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“ (2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. IV-74
redakcija 11 d.) dalies teisėtumo
Teisės aktais, kuriais grindžiamas įgaliojimas priimti tiriamą teisinį reguliavimą,
Vidaus reikalų ministerijai buvo pavesta sukurti saugų valstybinį duomenų perdavimo
tinklą. Iš pavedimų turinio galima matyti, kad šis įgaliojimas apima tinklo sukūrimą bei
atitinkamų saugumo reikalavimų patvirtinimą. Tiriamo teisinio reguliavimo priėmimo
metu aukštesnės galios teisės aktais vidaus reikalų ministrui tiesiogiai nebuvo suteiktas
įgaliojimas savo nuožiūra skirti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (toliau –
ir SVDPT) tvarkytoją (90 punktas).
Nagrinėtoje byloje tiriamu reguliavimu suteikus valstybės įmonei „Infostruktūra“
SVDPT operatoriaus statusą, jai pavestos funkcijos, apibrėžtos Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų (toliau – Nuostatai) 14 punkte, pagal kurį operatorius,
be kita ko, stebi, valdo ir prižiūri visą Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo komunikacinę įrangą ir ryšio linijas; stebi, valdo ir prižiūri duomenų saugos įrangą ir priemones; rengia Lietuvos Respublikos institucijų prijungimo prie Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo ar institucijų struktūrinių padalinių sujungimo techninius projektus;
įrengia ir valdo ryšio linijas ir aparatūrą, kurios reikia prijungimui prie Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir perduodamų duomenų saugumui užtikrinti; užtikrina
Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo funkcijų, nurodytų Nuostatų III skyriuje,
vykdymą (101 punktas).
Šių teisių suteikimas tiriamais vidaus reikalų ministro įsakymais sukuria valstybės
įmonės „Infostruktūra“ privilegijuotą padėtį, už atlygį teikiant vidaus reikalų ministro
2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V-392 1 punktu patvirtintame Duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities
su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraštyje (toliau – Kainoraštis) nurodytas paslaugas (be kita ko, prieigos priežiūros saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle, į kurio funkcijas įeina ir saugaus ryšio su viešaisiais duomenų perdavimo
tinklais užtikrinimas, per ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir duomenų
šifravimo įrangos priežiūros paslaugas) ir tuo yra suvaržoma kitų, su ja galinčių konkuruoti ūkio subjektų ūkinės veiklos laisvė. Taigi, tiriamu reguliavimu suteikus išimtinę teisę
9
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valstybės įmonei „Infostruktūra“ vykdyti SVDPT operatoriaus funkcijas, teikiant tiriamas
Kainoraštyje („Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 ir 11 skiltyse) numatytas paslaugas, yra
daromas esminis poveikis ūkinės veiklos laisvei (102 punktas).
Atsižvelgiant į tai, vidaus reikalų ministras tiriamu teisiniu reguliavimu viršijo savo
kompetenciją priimdamas norminius administracinius aktus, kurių nebuvo įgaliotas priimti, ir patvirtino iš esmės ūkinės veiklos laisvę ribojantį reguliavimą žemesniu nei įstatymo lygmens aktu, tuo nesilaikydamas teisės aktų hierarchijos reikalavimo ir pažeisdamas
Konstitucijoje įtvirtintą teisinės valstybės principą (104 punktas).
Administracinė byla Nr. I-12-502/2017
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00005-2017-3
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 31

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. rugsėjo 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos
pirmininkas), Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės,
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Julijai Krinickienei,
dalyvaujant atsakovo atstovui Adomui Puidokui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-167 (redakcija nuo 2014 m. birželio 4 d.) „Dėl
saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas, šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų
13 punktas, šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių 7 ir 15 punktai bei Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V-392 „Dėl valstybės įmonės
„Infostruktūra“ duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu
ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų
kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“ 1 punktu patvirtinto Duomenų perdavimo
saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su
galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 skiltis ir 11 skiltis ta apimtimi, kuria išimtinai valstybės įmonei „Infostruktūra“
pavesta vykdyti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus funkcijas, teikiant prieigos priežiūros saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle per
ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir duomenų šifravimo įrangos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos institucijoms neprieštaravo Lietuvos Respublikos
10

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

konkurencijos įstatymo 4 straipsniui (redakcija nuo 2012 m. gegužės 1 d.); ta apimtimi, kuria Lietuvos Respublikos institucijoms suteikta teisė įsigyti, o valstybės įmonei
„Infostruktūra“ – teikti prieigos priežiūros saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle per ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir duomenų šifravimo
įrangos priežiūros paslaugas ne Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo
2013 m. spalio 26 d.) 10 straipsnio 2 dalies 8 punktui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas administracinę bylą Nr. e3K3-149-969/2017 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-00577-2015-2) pagal ieškovės akcinės
bendrovės „Telia Lietuva“ (iki reorganizavimo – akcinės bendrovės „TEO Lt“) kasacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. rugsėjo 15 d. nutarties
peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Telia Lietuva“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Aukštadvario regioninio parko direkcijai dėl duomenų
perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia (trečiasis asmuo – valstybės įmonė „Infostruktūra“, išvadą teikianti institucija – Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba), 2017 m. kovo 31 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-167 (redakcija nuo 2014 m. birželio 4 d.)
„Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio
duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas, šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų
13 punktas, šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių 7 ir 15 punktai bei Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1V-392 (redakcija nuo 2010 m.
vasario 11 d.) „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.
lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl valstybės įmonės
„Infostruktūra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“ 1 punktu
patvirtinto Duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 skiltis ir 11 skiltis ta apimtimi, kuria išimtinai
valstybės įmonei „Infostruktūra“ pavesta vykdyti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus funkcijas, teikiant prieigos priežiūros saugiame valstybiniame
duomenų perdavimo tinkle per ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir
duomenų šifravimo įrangos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos institucijoms neprieštaravo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įsta11
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tymas) 4 straipsniui (redakcija nuo 2012 m. gegužės 1 d.); ta apimtimi, kuria Lietuvos
Respublikos institucijoms suteikta teisė įsigyti, o valstybės įmonei „Infostruktūra“ – teikti
prieigos priežiūros saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle per ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir duomenų šifravimo įrangos priežiūros paslaugas ne Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
10 straipsnio 2 dalies 8 punktui.
2. Motyvuodamas savo abejonę tiriamo reguliavimo teisėtumu, Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas nurodė nenustatęs pagrindo laikyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V-392 „Dėl valstybės įmonės
„Infostruktūra“ duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir
trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio
10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ teikiamų monopolinio
pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“ 1 punktu patvirtinto Duomenų perdavimo saugiu
valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne
gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio (toliau – ir Kainoraštis) „Mėnesinio
mokesčio“ lentelės 1.43 skiltyje ir 11 skiltyje nustatytas Saugaus valstybinio duomenų
perdavimo tinklo (toliau – ir SVDPT) paslaugas viešosios valdžios prerogatyva. Rinkoje
yra privačių ūkio subjektų, kurie laikosi pozicijos, kad galėtų teikti šias paslaugas ir yra
pagrindas abejoti, ar jų teikimas neturėtų būti teisiškai kvalifikuojamas kaip ūkinė veikla Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 16 dalies prasme, o VĮ „Infostruktūra“, teikdama
šias paslaugas Lietuvos Respublikos institucijoms, – kaip ūkio subjektas Konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies prasme.
3. Jei Kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 ir 11 skiltyse nurodytų
SVDPT paslaugų teikimas Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio prasme teisiškai kvalifikuotinas kaip ūkinė veikla, o VĮ „Infostruktūra“ šių paslaugų teikimo apimtimi – kaip
ūkio subjektas, kyla abejonė, ar teisinis reguliavimas, kuriuo VĮ „Infostruktūra“ suteikta išimtinė teisė teikti pirmiau nurodytas paslaugas Lietuvos Respublikos institucijoms,
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio (redakcija nuo 2012 m. gegužės 1 d.) prasme nelaikytinas privilegijų teikimu arba atskirų ūkio subjektų ar jų grupių diskriminavimu,
dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje
konkuruojantiems ūkio subjektams. Aplinkybę, kad aptariamas teisinis reguliavimas galbūt sudaro sąlygas teikti privilegijas VĮ „Infostruktūra“, dėl ko atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, pagrindžia VĮ „Infostruktūra“, kaip SVDPT operatorės, teisinis statusas, iš kurio
išplaukia šios įmonės išimtinė teisė teikti Lietuvos Respublikos institucijoms, be kita ko,
Kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 skiltyje ir 11 skiltyje nurodytas SVDPT
paslaugas. Pripažinus, kad pirmiau nurodytas teisinis reguliavimas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio prasme laikytinas privilegijų teikimu arba atskirų ūkio subjektų ar jų
grupių diskriminavimu, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, kyla abejonė, ar skirtingų konkurencijos sąlygų nustatymo neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos
įstatymų reikalavimus.
4. Prašomuose ištirti aktuose tiesiogiai nenurodyta, kokiuose įstatymuose nustatytus
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ir kokius reikalavimus vykdant VĮ „Infostruktūra“ suteikta išimtinė teisė teikti aptariamas
SVDPT paslaugas. Tuo atveju, jei VĮ „Infostruktūra“ teisių teikti nurodytas paslaugas išimtinumas yra grindžiamas išimtinai poreikiu užtikrinti SVDPT perduodamos informacijos
saugumą, svarstytina, ar šis tikslas negalėtų būti pasiektas kitomis, konkurencijos neribojančiomis priemonėmis (pvz., perkant šias paslaugas ne išimtinai iš VĮ „Infostruktūra“, tačiau nustatant tokių paslaugų teikėjams atitinkamus reikalavimus ir kt.).
5. Prašymas taip pat grindžiamas abejone, ar ginčijamas teisinis reguliavimas ta apimtimi, kuria Lietuvos Respublikos institucijoms suteikta teisė įsigyti, o
VĮ „Infostruktūra“ – teikti prieigos priežiūros saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle per ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir duomenų šifravimo
įrangos priežiūros paslaugas nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, atitinka
šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatas. Šiame kontekste yra reikšminga,
ar ginčijamas teisinis reguliavimas pagrįstai VĮ „Infostruktūra“suteikia tokio pobūdžio
išimtines teises, dėl kurių ji, kaip tiekėja, perkančiosioms organizacijoms gali teikti paslaugas, o perkančiosios organizacijos – jas įsigyti nevykdant Viešųjų pirkimų įstatyme
nustatytų procedūrų.
6. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 106 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybės įmonėms bei įmonėms, kurioms valstybės narės suteikia specialias
arba išimtines teises, valstybės narės nepriima naujų teisės aktų ir nepalieka galiojančiųjų, prieštaraujančių Sutartyse nurodytoms taisyklėms, ypač toms taisyklėms, kurios yra
nustatytos 18 ir 101–109 straipsniuose. Įmonėms, kurioms yra patikėta teikti bendros
ekonominės svarbos paslaugas, arba pajamų gaunančioms monopolinėms įmonėms
Sutartyse nustatytos taisyklės, ypač konkurencijos taisyklės, yra taikomos, jei jų taikymas nei teisiškai, nei faktiškai netrukdo atlikti joms patikėtų specialių uždavinių; prekybos plėtojimui neturi būti daroma tokio poveikio, kuris prieštarautų Sąjungos interesams. Iš SESV 106 straipsnio nuostatų matyti, kad jos taikomos „valstybės įmonėms“
ir „įmonėms, kurioms valstybės narės suteikia specialias arba išimtines teises“. Dėl pirmųjų pažymėtina, kad valstybės (ar savivaldybės) įmonių sąvoka visų pirma sietina su
subjektu, kuriam pripažįstamas įmonės statusas konkurencijos teisės prasme, taip pat su
šiam subjektui valstybės (ar savivaldybės) vykdoma kontrole (tiesiogiai ar netiesiogiai
daroma lemiama įtaka) (žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1982 m. liepos
6 d. sprendimo sujungtose bylose Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė prieš Komisiją,
188/80-190/80, 25, 26 punktai).
7. VĮ „Infostruktūra“ atitinka tiek „valstybės įmonės“, tiek „įmonės“ sąvokas, jai
suteikta išimtinė teisė teikti atitinkamas ryšio paslaugas, kurios galbūt nėra viešosios valdžios prerogatyva, nes, be kita ko, veiksmingai egzistuoja rinkoje. Šiame kontekste pažymėtina, kad SESV 106 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta sąvoka „bendros ekonominės svarbos
paslaugos“ yra tokio pobūdžio paslaugos, kurios teiktinos netgi tada, kai rinka nebūtų
pajėgi to padaryti. Tais atvejais, kai valdžios institucijos mano, kad tam tikros paslaugos
yra bendros svarbos ir rinkos pajėgumo gali neužtekti pakankamai jas teikti, jos tam tikrais atvejais gali suteikti specialias ar išimtines teises arba taikyti specialius finansavimo mechanizmus (Europos Komisijos komunikato „Europos bendros svarbos paslaugos“
(OL C, 17/4, 2001) 14 punktas).
8. Dėl SESV 106 straipsnyje įtvirtinto draudimo nepažeisti bendrųjų konkurencijos taisyklių išimties pažymėtina, kad ji, be kita ko, turi būti būtina paskirtoms užduo13
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tims atlikti ir proporcinga šiam tikslui, o prekybos plėtojimui neturi būti daroma tokio
poveikio, kuris prieštarautų Sąjungos interesams (Europos Komisijos 2005 m. lapkričio
28 d. sprendimo 2005/842/EB dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės
pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, OL L, 312/67 2005 preambulės 4 punktas). Šiuo atveju AB „Telia Lietuva“ nurodo, kad skundžiamas ir be viešojo
konkurso procedūros įsigytas paslaugas ji gali teikti. Priešinga faktinė aplinkybė – kad
techniniu požiūriu tokias paslaugas gali teikti tik trečiasis asmuo ir (ar) kad jų negalėtų
teikti kiti subjektai (tarp jų ir AB „Telia Lietuva“) – nenustatyta.
9. Nutartyje kreiptis dėl norminio administracinio akto teisėtumo taip pat pateikiama abejonė, ar ginčijamas teisinis reguliavimas, kuriuo Lietuvos Respublikos institucijoms suteikta teisė įsigyti, o VĮ „Infostruktūra“ – teikti atitinkamas paslaugas nesilaikant
Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų procedūrų, neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo
10 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatoms tiek, kiek juo suvaržoma ES teisės aktuose
įtvirtinta įsisteigimo laisvė (SESV 49 straipsnis). Remiantis SESV 49 straipsniu, vienos
valstybės narės nacionalinių subjektų įsisteigimo laisvės kitos valstybės narės teritorijoje
apribojimai draudžiami. Įsisteigimo laisvė apima ir teisę imtis savarankiškai dirbančių asmenų veiklos bei ja verstis, taip pat steigti ir valdyti įmones, būtent bendroves ar firmas,
apibūdintas 54 straipsnio antrojoje pastraipoje, tomis pačiomis sąlygomis, kurios įsisteigimo šalies teisės aktuose yra nustatytos jos pačios subjektams, ir laikantis kapitalui skirto skyriaus nuostatų (2 dalis). Draudžiami įsisteigimo laisvės apribojimai, inter alia susiję su teise vykdyti ekonominę veiklą valstybėje narėje, kurioje įsisteigiama, suprantami
kaip visos nacionalinės priemonės, kurios gali trukdyti Sąjungos piliečiams įgyvendinti
Sutartimi užtikrinamą įsisteigimo laisvę arba šį įgyvendinimą padaryti ne tokį patrauklų;
apribojimo sąvoka apima priemones, kurių imasi valstybė narė ir kurios, nors ir taikomos vienodai, turi poveikio kitų valstybių narių įmonių patekimui į rinką ir taip sudaro
prekybos Bendrijos viduje kliūčių (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 28 d.
sprendimo byloje Komisija prieš Italiją, C-518/06, 63 ir 64 punktus). Įsisteigimo laisvės
apribojimas gali būti leidžiamas, jeigu paaiškėja, kad jis atitinka imperatyvius bendrojo
intereso pagrindus, yra tinkamas juo siekiamam tikslui įgyvendinti ir neviršija to, kas būtina jam pasiekti (žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2013 m. kovo 7 d. sprendimo
byloje DKV Belgium, C-577/11, 38 punktą). Net ir tuo atveju, jei šalių ginčui aktualūs
norminiai teisės aktai, kuriais reguliuojamas SVDPT paslaugų teikimas, nesukuria ūkinę veiklą neproporcingai ribojančios padėties ta prasme, kad tik VĮ „Infostruktūra“ gali
teikti aptariamas paslaugas Lietuvos Respublikos institucijoms, o visi kiti ūkio subjektai,
nepriklausomai nuo jų teisinės ir ekonominės priklausomybės (ryšių) su kitų valstybių
narių asmenimis, tai daryti apriboti, tačiau įsisteigimo laisvės naudojimąsi gali daryti
mažiau patrauklų, inter alia dėl sumažėjusios paslaugų gavėjų apimties.
II.
10. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimas, kuriame prašoma pripažinti, kad ginčijamas teisinis reguliavimas
yra teisėtas.
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11. Atsiliepime atsakovas nurodė ir atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad ginčijamas įsakymų nuostatas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – ir
Vidaus reikalų ministerija) nustatė įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – ir Vyriausybė) nutarimus.
12. Ginčijamų paslaugų teikimo modelis 2015 m. gegužės 1 d. buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau –
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas). Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punktą saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo tvarkytojas skiriamas, t. y.
jis neparinktinas viešojo pirkimo būdu. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 43 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad atlyginimo už naudojimąsi SVDPT dydį pagal
Vyriausybės patvirtintus kriterijus nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras,
t. y. dydis nenustatytinas viešojo pirkimo būdu. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas negali pripažinti ginčijamų įsakymų nuostatų neteisėtomis, jei nurodytos įstatymo nuostatos nepripažintos antikonstitucinėmis atitinkama tvarka. Taip pat atsiliepime
pažymima, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.95 straipsnio 2 dalyje nustatyta,
kad jeigu pagal turinį pripažinti sandorio negaliojančiu ab initio negalima, jis gali būti
pripažintas negaliojančiu tik nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Individualioje byloje
ginčijamos sutarties šalių grąžinti į iki sutarties buvusią padėtį nebūtų galima, nes neįmanoma grąžinti jau suteiktų paslaugų. Todėl nagrinėtina ginčijamų įsakymų atitiktis dabar
galiojantiems teisės aktams.
13. Iš esmės ginčas byloje yra kilęs dėl to, ar VĮ „Infostruktūra“ teikiamos paslaugos yra viešosios valdžios prerogatyva, ar teikiamas ginčijamas paslaugas galėtų teikti
privatūs ūkio subjektai. Ginčijamų paslaugų teikimo aplinkybės nėra reikšmingai pasikeitusios, todėl nagrinėjamoje byloje turi būti vadovaujamasi ankstesne Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
(toliau – ir Konkurencijos taryba) 2006 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 1S–19 konstatavo,
kad SVDPT teikiamos paslaugos nėra laisvoje rinkoje esanti prekė, SVDPT skirtas specifiniams tikslams pasiekti, o ne komercinei ūkinei veiklai vykdyti. Taigi, SVDPT paslaugos
dėl savo specifiškumo priskirtinos prie monopolinio pobūdžio paslaugų. Tai konstatuota
ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A11-381/2007, taigi, pareiškėjo ginčijamos nuostatos jau patikrintos
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir tai saisto teismą.
III.
14. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gauta Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) nuomonė, kurioje nurodoma, kad nėra pagrindo SVDPT
paslaugas laikyti viešosios valdžios prerogatyvomis. SVDPT paslaugų teikimas galėtų
būti laikomas ūkine veikla, dėl ko pavedimui tik VĮ „Infostruktūra“ teikti SVDPT paslaugas būtų taikomi konkurencijos taisyklių reikalavimai. Jeigu Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nuspręstų, jog SVDPT paslaugų teikimas laikytinas ūkine veikla, o VĮ „Infostruktūra“ – ūkio subjektu, atsižvelgus į susiformavusią teismų praktiką
ir tai, kad išimtinai VĮ „Infostruktūra“ pavesta vykdyti SVDPT operatoriaus funkcijas,
Konkurencijos tarybos nuomone, gali būti pripažįstama, kad VĮ „Infostruktūra“ buvo
15

I. Administracinių teismų praktika

privilegijuota, kiti SVDPT paslaugas galintys ir norintys teikti ūkio subjektai diskriminuoti, taip sudarant konkurencijos sąlygų skirtumus dėl SVDPT paslaugų Lietuvos
Respublikos teritorijoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Tiriamas teisinis reguliavimas sudaro skirtingas konkurencijos sąlygas, dėl to ribojama ar gali būti ribojama konkurencija, nors toks ribojimas nėra lemtas įstatymuose įtvirtintų reikalavimų vykdymu.
Be to, jis neužtikrina sąžiningos konkurencijos, nes VĮ „Infostruktūra“ suteiktos išskirtinės sąlygos teikti SVDPT paslaugas, valstybės institucijoms nustatoma pareiga naudotis
būtent VĮ „Infostruktūra“ paslaugomis ir užkertama galimybė kitiems ūkio subjektams
teikti saugaus duomenų perdavimo paslaugas. Nors siekis užtikrinti keitimosi įslaptinta
informacija SVDPT apsaugą galėtų būti pasiektas ir mažiau konkurenciją ribojančiomis
priemonėmis, nei SVDPT paslaugų monopolizavimas VĮ „Infostruktūra“.
15. Grįsdama savo poziciją, Konkurencijos taryba nurodė, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai laikomi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų
pažeidimu, kai egzistuoja šių aplinkybių visuma: viešojo administravimo subjekto teisės
aktas ar sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų
grupes; dėl tokio teisės akto ar sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymo.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis taikomas, jei viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami jiems pavestus su ūkinės veiklos reguliavimu susijusius uždavinius, neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės ar teisės aktais arba kitais sprendimais teikia privilegijas arba diskriminuoja ūkio subjektus ar jų grupes ir sukuria konkurencijos sąlygų
skirtumus atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, t. y. ūkio subjektų
vykdomos ūkinės veiklos atžvilgiu.
16. Dėl ūkinės veiklos ir ūkio subjekto sampratos konkurencijos teisėje Konkurencijos taryba pažymėjo, kad vertinant, ar SVDPT paslaugos, įskaitant
Kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 skilties ir 11 skiltyse nurodytų paslaugų, t. y. prieigos priežiūra SVDPT tinkle per ADSL prieigą, kurios pralaidumas
4096/1024 Kb/s, ir duomenų šifravimo įrangos priežiūra, teikimas laikytinas ūkine veikla, atsižvelgtina į teisės aktuose ir teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus dėl ūkio subjekto ir ūkinės veiklos sampratos bei jos vertinimo kriterijų. Konkurencijos įstatyme
įtvirtinti ūkio subjekto ir ūkinės veiklos sąvokų apibrėžimai rodo, kad ūkio subjekto sąvoka yra neatsiejama nuo ūkinės veiklos sąvokos, t. y. ūkio subjektu laikomi visi subjektai, nepriklausomai nuo teisinės formos ar finansavimo būdo, kurie vykdo ūkinę veiklą.
Ūkinė veikla apibrėžiama kaip gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu, todėl sprendžiant, ar konkreti veikla yra ūkinė veikla, vertinama ne veiklos teisinė prigimtis, tačiau ar tokia veikla pasireiškia prekių ar paslaugų siūlymu kitiems asmenims.
17. Vien aplinkybė, kad VĮ „Infostruktūra“ yra valstybės įmonė, nesudaro pagrindo teigti, jog VĮ „Infostruktūra“ nėra ūkio subjektas ir jos teikiamos paslaugos nelaikytinos ūkine veikla. Ūkine veikla yra laikoma bet kokia veikla, kurios metu konkrečioje
rinkoje siūlomos prekės ar paslaugos. Dažniausiai ūkine veikla užsiimama tiesiogiai rinkoje ir turi būti vertinama, ar konkreti vykdoma veikla traktuotina kaip atlygintinų paslaugų teikimas. Savaime nėra reikšminga tai, kad prekės ir paslaugos teikiamos neturint
siekio gauti pelno, jeigu siūlymas teikti šias paslaugas konkuruoja su privačių subjektų
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siūlymais. Taigi, veikla nelaikoma ūkine, jeigu ji nevykdoma rinkoje. Veikla vykdoma
rinkoje tuo atveju, jeigu subjektas susiduria su kitų subjektų konkurencija ir gauna atlygį už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Šiuo atveju bylos medžiaga patvirtina, jog
VĮ „Infostruktūra“ gauna atlygį už teikiamas SVDPT paslaugas.
18. Tai, kad veikla gali būti vykdoma privačių subjektų, yra dar vienas įrodymas,
kad nagrinėjama veikla gali būti laikoma ekonomine veikla. Nenustatyta, kad techniniu
požiūriu SVDPT paslaugas gali teikti tik VĮ „Infostruktūra“ ir (ar) kad jų negalėtų teikti
kiti subjektai. Saugų duomenų perdavimo paslaugos teikimą galėtų teikti ir kiti rinkoje veikiantys ūkio subjektai, ne vien VĮ „Infostruktūra“. AB „Telia Lietuva“ ir Lietuvos
kabelinės televizijos asociacija Konkurencijos tarybai yra pateikę savo nuomonę, jog
SVDPT savo techniniais parametrais nėra pranašesnis už privačių rinkos dalyvių teikiamas analogiškas paslaugas ir šiuo metu VĮ „Infostruktūra“ naudojamą techninę įrangą
gali įsigyti ir visi kiti rinkos dalyviai. Be to, Konkurencijos tarybos nuomone, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1V-167 (redakcija nuo 2014 m. birželio 4 d.) patvirtintomis Saugaus valstybinio duomenų perdavimo
tinklo paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės) bei Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatais (toliau – ir Nuostatai) apibrėžtas SVDPT vartotojų
ratas, t. y. tik Lietuvos Respublikos institucijos, kurios saugiai keičiasi informacija ir bendradarbiauja su Europos Sąjungos ir jos valstybių narių institucijomis, taip pat nesudaro
pagrindo teigti, jog šios paslaugos negali būti teikiamos privačių ūkio subjektų, ypač atsižvelgiant į tai, kad privatūs ūkio subjektai teikia ir itin aukšto saugumo lygio duomenų
perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, bankams. SVDPT paslaugos galėtų būti laikytinos ūkine veikla, jas teikiantys subjektai – ūkio subjektais, ir tokių paslaugų atžvilgiu taikytinos
konkurencijos teisės nuostatos.
19. Taip pat šiuo atveju aktualu įvertinti ir tai, ar nagrinėjamų SVDPT paslaugų teikimas galėtų būti kvalifikuojamas kaip viešosios valdžios prerogatyvų vykdymas. Veikla, kuri patenka į viešosios valdžios prerogatyvų vykdymą, nėra ekonominė
veikla, pateisinanti konkurencijos nuostatų taikymą (Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo 2008 m. liepos 1 d. prejudicinis sprendimas byloje Nr. C-49/07, Motosykletistiki
Omospondia Ellados NPID (MOTOE) prieš Elliniko Dimosio, 24–25 p.; 2012 m. liepos 12 d. sprendimas byloje Nr. C-138/11, Compass-Datenbank GmbH prieš Austrijos
Respubliką, 36–40 p.). Tai, kad subjektas daliai savo veiklos vykdyti turi viešosios valdžios prerogatyvų, netrukdo jo kvalifikuoti kaip įmonės. Pažymėtina, kad veiklos, kylančios iš viešosios valdžios prerogatyvų vykdymo, ar ekonominės veiklos kvalifikavimas
turi būti atliekamas atskirai dėl kiekvienos atitinkamo subjekto vykdomos veiklos dalies
(Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. vasario 19 d. sprendimo byloje J. C. J.
Wouters, J. W. Savelbergh ir Price JVaterhouse Belastingadviseurs BV prieš Algemene Raad
van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99, 57 p.; 2008 m. liepos 1 d. prejudicinis sprendimas byloje Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) prieš Elliniko
Dimosio, C-49/07, 24–25 p.).
20. Europos Sąjungos teisėje veikla, kuri yra neatsiejama nuo oficialiosios valdžios prerogatyvų ir kurią vykdo valstybė, paprastai nelaikoma ekonomine veikla, išskyrus atvejus, kai atitinkama valstybė narė nusprendžia taikyti rinkos mechanizmus. Atsižvelgiant į teismų praktiką ir Europos Komisijos praktiką, valdžios
prerogatyvomis pripažintos veiklos sąrašą ir pobūdį, Konkurencijos tarybos nuomone,
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VĮ „Infostruktūra“ nepateikė pagrįstų argumentų dėl SVDPT paslaugų pripažinimo valdžios prerogatyvomis.
21. Sprendžiant, ar SVDPT paslaugų teikimas laikytinas ūkine veikla, turėtų būti
vertinamas šių paslaugų pobūdis, teisinis reguliavimas, jų teikimo ir kitos aplinkybės, pavyzdžiui, poreikis užtikrinti perduodamos informacijos saugumą ir privačių ūkio subjektų galimybes teikti šias paslaugas, leidžiančias priskirti SVDPT paslaugas ūkinei veiklai.
Pažymėtina, kad Didžiojoje Britanijoje už valstybinį saugų intranetą yra atsakingas privatus ūkio subjektas, atrinktas konkurencingos procedūros būdu, Prancūzijoje taip pat saugaus tarpinstitucinio telekomunikacijų tinklo operatoriumi yra privatus ūkio subjektas.
22. Konkurencijos tarybos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad privatūs subjektai nurodė galintys teikti SVDPT paslaugas ir konkuruoti su VĮ „Infostruktūra“,
VĮ „Infostruktūra“ SVDPT paslaugas teikia atlygintinai, ir jos teisinė forma neturi
reikšmės vertinant, ar jos teikiamos paslaugos laikytinos ūkine veikla, SVDPT paslaugos galėtų būti laikomos ūkine veikla konkurencijos taisyklių prasme ir Nuostatuose,
Taisyklėse ir Kainoraštyje numatytam šių paslaugų reguliavimui taikytini konkurencijos
taisyklių reikalavimai.
23. Siekiant įvertinti tiriamo reguliavimo atitiktį Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, visų pirma, turėtų būti nustatyta, kokiai atitinkamai rinkai ar rinkoms šie teisės aktai daro įtaką, ir kokie ūkio subjektai veikia ar gali veikti šioje atitinkamoje rinkoje ar rinkose. Atitinkama rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 1, 3 ir 16 dalimis bei Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl
atitinkamos rinkos apibrėžimo, patvirtintais Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 „Dėl Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl atitinkamos
rinkos apibrėžimo“.
24. Atitinkama rinka yra tam tikros prekės (paslaugos) rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra patvirtinęs, kad rinkos apibrėžimas yra priemonė konkurencijos riboms tarp įmonių nustatyti ir apibrėžti,
o pagrindinis jo tikslas – sistemingai nustatyti konkurencijos ribojimus, su kuriais susiduria tam tikros įmonės. Rinkos apibrėžimas nėra savitikslis dalykas, todėl kiekvienu
konkrečiu atveju reikia įvertinti, kokia galima konkurencijos problema yra analizuojama
ir kokiu tikslu siekiama nustatyti atitinkamos rinkos apibrėžimą (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2013 m. sausio 21d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502801/2013). Įvertinus SVDPT paslaugų teisinį reglamentavimą, VĮ „Infostruktūra“,
AB „Telia Lietuva“ ar kitų subjektų paaiškinimus dėl jų galimybės teikti SVDPT paslaugas, šios bylos nagrinėjimo tikslais atitinkama prekės rinka galėtų būti apibrėžiama kaip
visų SVDPT paslaugų teikimas. Bet kuriuo atveju, netgi prekės rinką apibrėžus siauriau, pavyzdžiui, kaip individualioje byloje, kurią nagrinėdamas Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas kreipėsi dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, ginčijamos sutarties objektu buvusių SVDPT paslaugų teikimą, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
taikymo vertinimas nepasikeistų, nes šiuo atveju yra įmanoma nustatyti Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies taikymui būtinas sąlygas – privilegijuojamą ūkio subjektą ir
diskriminuojamus ūkio subjektus.
25. Nagrinėjant SVDPT paslaugų teikimo geografines ribas, atsižvelgtina į tai, kad
pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, SVDPT skirtas visiems Lietuvos
Respublikos subjektams, šis įstatymas reglamentuoja SVDPT paslaugų teikimo sąlygas
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visoje Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgiant į tai, geografinė teritorija, kurioje ūkio subjektai gali konkuruoti teikdami nagrinėjamas paslaugas, galėtų būti Lietuvos Respublikos teritorija. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju atitinkama rinka galėtų būti apibrėžiama kaip
SVDPT paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
26. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 8 punktą, konkurentais yra laikomi ūkio subjektai, kurie toje pačioje atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su tarpusavio konkurencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) byloje dėl keleivių vežimo paslaugų yra nurodęs, kad turi būti
atsižvelgiama į ūkio subjektus, kurie nebūtinai jau teikia atitinkamas paslaugas, bet kurie nori ir gali teikti šias paslaugas, t. y. privaloma įvertinti kitų ūkio subjektų galimybes teikti paslaugas ir sudaryti sąlygas jiems konkuruoti, t. y. sprendžiant dėl paslaugų
teikėjo parinkimo būdo, turi būti atsižvelgiama į tai, ar yra kitų ūkio subjektų, norinčių
ir galinčių teikti paslaugas ir, jei jų esama, užtikrinti, kad jiems būtų sudarytos sąlygos
konkuruoti dėl galimybės teikti šias paslaugas. Konkurentais yra laikomi ne tik tie ūkio
subjektai, kurie konkuruoja tarpusavyje, tačiau ir tie, kurie gali susidurti su tarpusavio
konkurencija (potencialūs konkurentai). Kadangi, Konkurencijos tarybos žiniomis, yra
ir kitų ūkio subjektų, ne tik VĮ „Infostruktūra“, kurie norėtų ir galėtų teikti visas ar dalį
SVDPT paslaugų, atitinkamai visi šias ar dalį SVDPT paslaugų teikiantys ar galintys teikti ūkio subjektai laikytini VĮ „Infostruktūra“ konkurentais ir atitinkamos rinkos dalyviais.
27. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies taikymo prasme, nevienodų ūkinės veiklos vykdymo sąlygų sudarymas gali pasireikšti ūkio subjektų privilegijavimu, kai
tam tikri ūkio subjektai yra išskiriami iš kitų, pastariesiems suteikiant išskirtines (išimtines) teises, arba ūkio subjektų ar jų grupių diskriminavimu, kuomet toje pačioje situacijoje esantiems ūkio subjektams yra taikomos skirtingos sąlygos arba skirtingose situacijose esantiems ūkio subjektams taikomos vienodos sąlygos. Tokio skirtingo ūkio subjektų
traktavimo pavyzdžiais galėtų būti atvejai, kuomet tam tikriems subjektams be viešo
konkurso ar kitų konkurencingas sąlygas užtikrinančių procedūrų organizavimo yra pavedama teikti tam tikras viešąsias paslaugas; viršijant konkurso nuostatuose numatytą
sudaromos sutarties terminą, yra pratęsiama su ūkio subjektu konkurso būdu sudaryta
sutartis. Atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams tiek valstybė, tiek savivaldybė privalo sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti ir niekam negali teikti privilegijų ar
vienus ūkio subjektus diskriminuoti kitų ūkio subjektų ar jų grupių atžvilgiu.
28. Šiuo konkrečiu atveju valstybės kontroliuojamos VĮ „Infostruktūra“ išskyrimas
galėtų būti traktuojamas kaip privilegijų teikimas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
2 dalies prasme. Tačiau, net jeigu ir būtų nustatyta jog tiriamas reguliavimas privilegijuoja valstybės kontroliuojamą VĮ „Infostruktūra“, reikalinga patikrinti, ar skirtingų konkurencijos sąlygų nustatymo neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, kaip nurodyta Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje. Lietuvos
Respublikos įstatymai neįtvirtina monopolinio SVDPT paslaugų pobūdžio, kas
rodo, jog šių paslaugų teikimu galėtų užsiimti ir kiti rinkoje veikiantys ūkio subjektai.
Konkurencijos tarybos nuomone, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nusprendus, kad VĮ „Infostruktūra“ buvo privilegijuota kitų ūkio subjektų atžvilgiu, toks elgesys negalėtų būti pateisintas Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymu.
29. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas nenustato valstybės institucijoms pareigos naudotis išimtinai SVDPT operatoriaus VĮ „Infostruktūra“ paslau19
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gomis, neužkerta kelio kitiems paslaugų teikėjams teikti saugaus duomenų perdavimo
paslaugas institucijoms, nenumato institucijoms pasirinkimo ribojimų naudotis Viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkto ūkio subjekto paslaugomis. Atsižvelgiant
į pateikiamus argumentus, kad siekiant keitimosi įslaptinta informacija apsaugos, tik
VĮ „Infostruktūra“ turi teikti saugaus duomenų perdavimo paslaugas, Konkurencijos tarybos nuomone, šį tikslą (jeigu tai yra objektyviai būtina) galima pasiekti mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis – VĮ „Infostruktūra“ teikiamomis saugaus duomenų perdavimo paslaugomis naudotis, pavyzdžiui, keičiantis tik įslaptinta informacija.
Saugaus duomenų perdavimo paslaugų teikimas platesniu aspektu nei keitimasis įslaptinta informacija, laikytinas ūkinės veiklos laisvės ribojimu ir turėtų būti objektyviai pagrįstas, vadovaujantis ūkinės veiklos laisvės ribojimo sąlygomis.
30. Konkurencijos tarybos nuomone, nagrinėjamu atveju nebuvo pateikta objektyvių aplinkybių, kurios pagrįstų SVDPT paslaugų teikimo perdavimą VĮ „Infostruktūra“,
ir tokiu būdu užkirstų kelią privatiems subjektams teikti šias paslaugas, o valstybės institucijoms konkurencingu būdu palankiomis sąlygomis įsigyti jas iš privačių ūkio subjektų.
Konkurencijos tarybos vertinimu, bent ta apimtimi, kiek tai nėra susiję su įslaptinta informacija, valstybės institucijos saugaus duomenų perdavimo paslaugų teikėją galėtų parinkti organizuodamos konkurencingas procedūras. Ir tik tuo atveju, jei neatsirastų ūkio
subjektų, norinčių užsiimti atitinkama veikla, šių paslaugų teikimas galėtų būti pavestas
valstybiniam subjektui. Byloje tiriamas reguliavimas neužtikrina sąžiningos konkurencijos apsaugos. Perduodamos informacijos saugumo užtikrinimas gali būti pasiektas ir
mažiau konkurenciją ribojančiu būdu – VĮ „Infostruktūra“ teikiant tik saugaus duomenų
perdavimo paslaugas, kai yra keičiamasi įslaptinta informacija.
31. Įvertinus nurodytas aplinkybes, Konkurencijos tarybos nuomone, nėra pagrindo SVDPT paslaugas laikyti viešosios valdžios prerogatyvomis. Konkurencijos tarybos
vertinimu, atsižvelgiant į turimą informaciją apie SVDPT paslaugų pobūdį, teikimo sąlygas ir aplinkybes, teisinį reguliavimą, SVDPT paslaugų teikimas galėtų būti laikomas
ūkine veikla ir dėl to jam būtų taikomi konkurencijos taisyklių reikalavimai.
IV.
32. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gauta valstybės įmonės „Infostruktūra“ nuomonė, kurioje prašoma Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. 1V–167 bei 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1V–392 pripažinti teisėtais ir
neprieštaraujančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui ir Viešųjų pirkimų įstatymo
10 straipsnio 2 dalies 8 punktui.
33. Nuomonėje nurodoma, kad SVDPT esmė ir paskirtis lemia tai, kad SVDPT
paslaugos nėra ir negali būti laisvai prieinamos rinkoje. SVDPT paslaugų vykdymas nėra
ekonominė veikla. SVDPT paslaugas, remiantis valstybės saugumo politika, yra įgaliota teikti išimtinai tik valstybės įmonė „Infostruktūra“. Viešasis interesas dėl valstybės
saugumo užtikrinimo pateisina ir atitinka konkurencijos ribojimo išimtis, numatytas
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje bei SESV 52 ir 106 straipsniuose SVDPT paslaugų teikimas yra valdžios prerogatyva, o išimtinių teisių teikti SVDPT paslaugas suteikimas VĮ „Infostruktūra“ – proporcingas siekiamiems tikslams. Todėl, net jei būtų nustaty20
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ta, kad ginčijami įsakymai galbūt riboja konkurenciją, toks ribojimas būtų pateisinamas
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje ir SESV 106 straipsnio 2 dalyje, taip pat
52 straipsnyje nustatytomis išimtimis – ribojimą sąlygoja įstatymai bei valstybės siekis
užtikrinti valstybės (visuomenės) saugumą.
34. Valstybės politika dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių ir įstaigų
duomenų mainų apsaugos yra nuosekliai griežtėjanti. Kibernetinių atakų grėsmių nuolat
daugėja, todėl valstybė siekia, jog duomenų mainai tarp institucijų vyktų tik uždarame
tinkle, kontroliuojamame pačios valstybės, nes tai leidžia išvengti arba maksimaliai sumažinti kibernetinių išpuolių neigiamas pasekmes ir išsaugoti valstybės ir savivaldybių
institucijų nepriklausomumą. SVDPT paslaugų teikimo valstybinė kontrolė, atsižvelgiant
į šių dienų realijas (Rusijos žvalgybos aktyvus veikimas, teroristinių organizacijų gausa),
yra būtina ir proporcinga, kovoje su šiuolaikinio karo priemonėmis – kibernetinėmis atakomis, galinčiomis paralyžiuoti institucijų veiklą, pasisavinant valstybei itin jautrią ir (ar)
slaptą informaciją.
35. VĮ „Infostruktūra“ pateiktoje nuomonėje pažymima, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. balandžio 5 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A11-381/2007 pripažino teisėtu Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo buvo nutrauktas tyrimas dėl nagrinėjamoje byloje ginčijamo reguliavimo teisėtumo. Nuo šios
teismo nutarties priėmimo teisinis ir faktinis kontekstas iš esmės nepasikeitė, todėl joje
išdėstyta pozicija turi būti vadovaujamasi ir šiuo metu.
36. Klausimu, ar ginčijamas teisinis reguliavimas neapriboja ūkinės veiklos laisvės
žemesniu negu įstatymo lygmens teisės aktu, nuomonėje nurodyta, kad juo įgyvendinamos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) nuostatos.
Konstitucijoje yra įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė
tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką. Skundžiamas 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas
Nr. 1V–167 buvo priimtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo
pagrindų įstatymo (toliau – ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas) bei Lietuvos
Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – ir Valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymas) nuostatas. Pagal Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo, nustatančio Lietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimo pagrindus, priedėlio „Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindai“ 14 skyriaus I skirsnį „Pagrindiniai Vyriausybės uždaviniai“
būtent Vyriausybė yra atsakinga už valstybinės informacijos valdymo ir apsaugos užtikrinimo sistemos sukūrimą ir jos funkcionavimą. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos
apsaugos veiksmų įgyvendinimą ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių
organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos ar įslaptintos informacijos, parengtos užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų
ir Lietuvos Respublikos institucijų bendrais veiksmais, apsaugos veiksmų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos institucijose koordinuoja kolegiali institucija – Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija. To paties įstatymo 11 straipsnio 1 punkte nurodyta, jog
Vyriausybė tvirtina Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nuostatus. Sistemiškai
aiškinant Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 11 straipsnio 1 punkto bei 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, konstatuotina, jog įslaptintos informacijos apsaugos politiką formuoja Vyriausybė ir Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija. Vyriausybė yra atsakin21
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ga už valstybinės informacijos (informacijos, kuria disponuoja valstybės ir savivaldybių
institucijos) valdymo ir apsaugos politikos formavimą, valstybinės informacijos valdymo
ir apsaugos užtikrinimo sistemos sukūrimą bei jos funkcionavimo užtikrinimą. Valstybės
ir tarnybos paslapčių įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog įslaptinta informacija – bet kokios formos duomenys, neatsižvelgiant į jų fiksavimo ar perdavimo būdą, sudarantys valstybės ar tarnybos paslaptį. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 17 dalį paslapčių
subjektas – valstybės ir savivaldybės institucija, kurios veikla susijusi su informacijos
įslaptinimu, išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ir (ar) apsauga, tokiai institucijai pavaldi ar jos reguliavimo sričiai priskirta įstaiga, įmonė, kurioms suteiktas paslapčių subjekto statusas, pritarus Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai. Pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 straipsnio 1 dalį įslaptinta
informacija pagal svarbą, galimos žalos, kurią patirtų valstybė, jos institucijos ar asmenys, jeigu ši informacija būtų prarasta arba atskleista neturintiems teisės ją sužinoti asmenims, dydį ir pagal apsaugos, būtinos tokiai informacijai apsaugoti, lygį yra skirstoma
į visiškai slaptą, slaptą, konfidencialią ir riboto naudojimo informaciją. Taigi, Lietuvos
Respublikos įstatymų leidėjas įstatyminiu lygiu įtvirtino nuostatą (reikalavimą) arba,
kitaip tariant, aiškų interesą užtikrinti visiškai slaptos, slaptos, konfidencialios ir riboto
naudojimo informacijos tinkamą ir pakankamą apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, jos
perdavimo metu. Šiuo atveju ypač aktualu tai, jog privatus subjektas jokiu būdu negalėtų
atitikti paslapčių subjektui taikomų kriterijų, t. y. privatus subjektas niekada negalėtų būti
pripažintas paslapčių subjektu Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 2 straipsnio 2 dalies prasme. Todėl, remiantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatomis, darytina išvada, jog valstybė yra įtvirtinusi siekį, jog įslaptintą informaciją sudarančių duomenų perdavimas vyktų saugiai, t. y. uždarame tinkle, apsaugotame nuo viešųjų tinklų,
ir šios paslaugos būtų teikiamos subjekto, turinčio paslapčių subjekto statusą (Valstybės
ir tarnybos paslapčių įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Vyriausybė, įgyvendindama iš įstatymų kylančią pareigą užtikrinti valstybinės informacijos valdymo ir apsaugos sistemos
sukūrimą, nutarimais Vidaus reikalų ministerijai (ir VĮ „Infostruktūra“) pavedė sukurti
alternatyvų, patikimą ir efektyvų telekomunikacijų tinklą, apimantį valstybės institucijas,
švietimo, mokslo, medicinos bei kitas įstaigas ir nurodė, kad tarpinstituciniai duomenys
turi būti perduodami saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu.
37. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1V–359 buvo priimtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos kainų įstatymą, kurio 3 straipsnio 2 punkte buvo nustatyta, jog Vyriausybė vykdo valstybinį kainų reguliavimą, deklaruodama prekių ir paslaugų, įtrauktų į atskirą Vyriausybės parengtą sąrašą,
kainas. Priimant šį įsakymą vadovautasi ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų įsteigtų ir jiems priskirtų valstybės įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo bendrąja tvarka, patvirtinta
Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 756.
38. Ginčijamas reguliavimas yra iš esmės tapatus teisiniam reguliavimui, įtvirtintam Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir atitinka teisinį reguliavimą,
įtvirtintą Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme (toliau – ir Kibernetinio
saugumo įstatymas). Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 1 straipsnyje
nurodyta, kad Vidaus reikalų ministerija formuoja politiką valstybės informacinių išteklių saugos ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės
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valdžios) srityse. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 5 straipsnio, 2 dalies 6 punkte nurodyta, jog Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – ir
Susisiekimo ministerija) formuoja valstybės informacinių išteklių plėtros politiką ir pagal
kompetenciją valdo Saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ir skiria jo tvarkytoją.
Tiek SVDPT samprata, tiek veikimo principas, pagal kurį SVDPT valdymas ir paslaugų
teikimas patikimas išimtinai vienam SVDPT tvarkytojui, tiesiogiai yra įtvirtintas įstatyminiu lygiu – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 2 straipsnio 13 punkte ir
43 straipsnio 6 dalyje.
39. SVDPT buvo kuriamas kaip Europos Sąjungos tinklo TESTA dalis Lietuvoje.
Išimtinai SVDPT yra sujungtas su TESTA ir kitais IDA programos tinklais, kas reiškia,
jog TESTA ir kitų IDA programos tinklų paslaugos Lietuvos Respublikos institucijoms
yra teikiamos būtent per SVDPT.
40. Vyriausybė 2003 m. gruodžio 31 d. priėmė nutarimą Nr. 1705, kuriuo įgaliojo Vidaus reikalų ministeriją koordinuoti Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos
Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programoje (IDA), nustatė, kad susijungti su Europos Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programos (IDA) paslaugų tinklais naudojamas saugus valstybinis duomenų
perdavimo tinklas, administruojamas valstybės įmonės „Infostruktūra“. Nagrinėjamoje
byloje skundžiami įsakymai buvo priimti įgyvendinant Konstitucijos, Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Lietuvos Respublikos
kainų įstatymo reikalavimus bei atitinka Valstybės informacinių išteklių valdymo ir
Kibernetinio saugumo įstatymų nuostatas. Tai patvirtina ir įrodo, kad SVDPT paslaugų
teikimas – valdžios prerogatyva. Todėl šiuo konkrečiu atveju, net jeigu ir būtų konstatuota, kad šiais įsakymais galbūt ribojama konkurencija ir (ar) įsisteigimo laisvė, būtų remiamasi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje, taip pat SESV 6 straipsnio 2 dalyje,
52 straipsnyje nustatytomis išimtimis – konkurencijos ribojimas yra galimas, kai ribojimą sąlygoja įstatymai bei valstybės siekis užtikrinti valstybės (visuomenės) saugumą.
41. SVDPT paslaugos nėra ir negali būti laisvai prieinamos rinkoje, kadangi tą
lemia SVDPT paskirtis, funkcijos. Aplinkybės, kad SVDPT paslaugos neegzistuoja laisvoje rinkoje, SVDPT skirtas specifiniams tikslams pasiekti, o ne komercinei ūkinei veiklai vykdyti, kai paslaugos teikiamos komerciniais pagrindais, yra konstatuotos minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje. Pati AB „Telia Lietuva“,
kuri individualioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje
Nr. e3K-3-149-969/2017 nurodo, kad gali teikti analogiškas SVDPT paslaugoms paslaugas, sutartinių santykių pagrindu įsipareigojusi Konkurencijos tarybai teikti duomenų
perdavimo paslaugas, kreipėsi į VĮ „Infostruktūra“ dėl SVDPT paslaugų teikimo sutarties sudarymo. SVDPT paslaugų teikimo sutarties, sudarytos tarp AB „Telia Lietuva“ ir
VĮ „Infostruktūra“, pagrindu VĮ „Infostruktūra“ įsipareigojo teikti SVDPT paslaugas, nukreiptas išimtinai paslaugų gavėjo – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos – poreikiams tenkinti. Tai reiškia, jog Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai per SVDPT
yra suteikta galimybė prisijungti prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
ir Finansų ministerija) administruojamos Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) ir Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietės.
42. Aptariama situacija susiklostė todėl, jog Konkurencijos taryba nusprendė duomenų perdavimo paslaugas įsigyti ne iš VĮ „Infostruktūra“, bet, įvykdžiusi viešųjų pir23
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kimų procedūras, iš AB „Telia Lietuva“. Finansų ministerija, administruojanti VBAMS,
kreipėsi į Konkurencijos tarybą, prašydama pagrįsti, kaip AB „Telia Lietuva“ planuoja
užtikrinti saugų ryšį su VBAMS, nurodant tinklo charakteristikas, organizacines ir technines įrengimo sąlygas, jungimosi planą bei kitą paslaugos teikimui užtikrinti reikalingą informaciją. Tačiau, kaip matyti iš 2016 m. spalio 25 d. Finansų ministerijos rašto
Nr. (11.4)-5K-1620132)-6K-1607333, AB „Telia Lietuva“ nepagrindė saugiam ryšiui su
VBAMS užtikrinti (saugiam duomenų perdavimui) keliamų sąlygų realaus atitikimo,
nepateikė jokių atitiktį reikalavimams patvirtinančių įrodymų, o pateikta saugaus duomenų perdavimo tinklo schema sukėlė abejonių dėl elektroninių ryšių tinklo uždarumo
ir apsaugos nuo viešųjų ryšių tinklo. Kadangi ji neatitiko techninių, organizacinių ir teisinių reikalavimų, keliamų saugiam duomenų perdavimui, tiek Finansų ministerija, tiek
Vyriausybės kanceliarija nurodė, kad Konkurencijos tarybos prijungimas prie Finansų
ministerijos administruojamos VBAMS ir Vyriausybės kanceliarijos administruojamos
dokumentų mainavietės įmanomas (galimas) tik per VĮ „Infostruktūra“ SVDPT jungtį su
Finansų ministerija ir Vyriausybės kanceliarija, t. y. tik naudojantis SVDPT, t. y. naudojantis uždaru valstybiniu tinklu.
43. Šiuo metu nei vienas rinkoje veikiantis privatus operatorius negali užtikrinti,
kad institucijų duomenys būtų perduodami uždarame tinkle, galinčiame tinkamai apsaugoti institucijų duomenis. SVDPT yra vienintelis tinklas, kuriuo galima tinkamai perduoti institucijų, Europos Sąjungos ir ypatingos svarbos bei svarbius valstybės išteklius
sudarančią informaciją būtent dėl savo specifikos, t. y. dėl tinklo uždarumo, galimybės
garantuoti maksimalią perduodamos informacijos apsaugą, pateikiamumą, atskirumo
nuo kitų viešųjų ryšių tinklų. SVDPT teikiamomis paslaugomis gali naudotis išimtinai
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės bei kiti asmenys, vykdantys valstybės priskirtas funkcijas. SVDPT paslaugos apima išskirtinai šio
tinklo administravimo ir su nustatytų funkcijų atlikimu susijusias paslaugas, šis tinklas
savo funkcijomis nėra viešasis elektroninių ryšių tinklas, jis atskirtas nuo interneto.
Saugaus tinklo funkcijų ir tikslų specifiškumas sąlygoja duomenų saugiame tinkle priskyrimą monopolinio pobūdžio paslaugoms.
44. VĮ „Infostruktūra“ nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje
kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl norminių administracinių aktų
teisėtumo ištyrimo nepagrįstai reiškiamos abejonės dėl konkurencijos ribojimo galimo
neproporcingumo. Išimtinės teisės teikti SVDPT paslaugas suteikimas VĮ „Infostruktūra“
yra tinkamas ir proporcingas valstybės siekiamiems tikslams užtikrinti. SVDPT paslaugų teikimas negali būti perduotas kitiems tiekėjams. Privačių ūkio subjektų teikiamos
SVDPT paslaugos paneigtų SVDPT esmę ir iš esmės keltų grėsmę informacijos saugumui. SVDPT (kartu su išimtinėmis VĮ „Infostruktūra“ teisėmis teikti šias paslaugas) yra
skirtas užtikrinti valstybės ir visuomenės saugumą.
45. VĮ „Infostruktūra“ šiuo atveju vykdo bendros ekonominės svarbos paslaugas
(teikia SVDPT paslaugas, užtikrinančias viešą interesą dėl valstybės saugumo), kurių negalėtų suteikti tinkamai, jei jų teikimo galimybė būtų perduoda bet kuriems kitiems ūkio
subjektams. Todėl konkurencinės taisyklės, atsižvelgiant į tikslą, esamu atveju apskritai
negali būti taikomos. VĮ „Infostruktūra“ įkurta dar 1992 m., ir jau nuo veiklos pradžios
buvo įpareigota spręsti valstybės ryšių ir informatikos klausimus, t. y. valstybės įmonė nuo pat įkūrimo (jau apie 15 metų) vykdo valdžios informacinių technologijų srityje
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deleguotas funkcijas. Iki SVDPT valstybėje veikė kitas valstybinis tinklas – VIKT, kurį
taip pat prižiūrėjo VĮ „Infostruktūra“, tačiau jis neatitiko informacijos saugumui keliamų reikalavimų, nes nebuvo atskirtas nuo viešųjų elektroninių ryšių tinklų. Kadangi tai
kėlė grėsmę informacijos saugumui, buvo nuspręsta sukurti uždarą tinklą – SVDPT, kurio kūrime dalyvavo VĮ „Infostruktūra“ bei kurį prižiūri ir valdo bei SVDPT paslaugas
teikia būtent VĮ „Infostruktūra“. Taigi, VĮ „Infostruktūra“ vykdo jai valstybės deleguotas
valdžios funkcijas, kurių dėl savo svarbos ir pobūdžio negalima perleisti vykdyti privatiems ūkio subjektams (lygiai taip pat, kaip policijos ar priešgaisrinės tarnybos vykdomų funkcijų, remiantis valstybės politika, negalima perleisti privatiems ūkio subjektams).
Atsižvelgiant į tai, jog SVDPT yra uždaras tinklas, atskirtas ir apsaugotas nuo viešųjų
tinklų, jungiantis išimtinai subjektus, besinaudojančius SVDPT paslaugomis, sudaromos sąlygos užtikrinti vientisą duomenų perdavimą, efektyvesnę konfidencialumo apsaugą, garantuoti, jog duomenys, informacija, kuria keičiasi subjektai, netaps prieinama
viešaisiais tinklais.
46. SVDPT atskirumas nuo viešųjų elektroninių ryšių suteikia galimybę tarp institucijų vykdomus informacijos mainus kontroliuoti, apsaugant juos nuo neteisėto išorės
poveikio. Informacijos, duomenų mainų per SVDPT vientisumas garantuoja, jog pradinė informacija jos saugojimo arba perdavimo metu nebūtų neleistinu būdu pakeičiama,
užtikrina, jog informacijos autorius yra būtent tas subjektas, kuris turi informacijos autoriaus teises. Kitaip tariant, tai – duomenų tikrumas, patikimumas, kuris geriausiai gali
būti užtikrinamas tada, kada atitinkami duomenys, turintys ypatingą svarbą, yra perduodami naudojantis vienu konkrečiu tinklu, valdomu, prižiūrimu, administruojamu specialaus subjekto, kurio išimtinė veiklos paskirtis – užtikrinti valstybės informacinių išteklių apsaugą ir patikimą e. valdžios paslaugų teikimą augant e. valdžios brandai, plėtoti
ir teikti pažangią ir saugią informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrą, tenkinančią
visas viešojo administravimo sektoriaus reikmes Lietuvoje.
47. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 2 straipsnio 17 punkte nustatyta, kad
paslapčių subjektas – valstybės ir savivaldybės institucija, kurios veikla susijusi su informacijos įslaptinimu, išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ir (ar) apsauga, tokiai institucijai pavaldi ar jos reguliavimo sričiai priskirta įstaiga, įmonė, kurioms
suteiktas paslapčių subjekto statusas, pritarus Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos
koordinavimo komisijai. Saugos reikalavimai patvirtina, jog visa SVDPT perduodama
informacija yra laikoma mažų mažiausiai „Riboto naudojimo“, o SVDPT operatorius,
t. y. VĮ „Infostruktūra“, yra paslapčių subjektas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo
prasme. Šios aplinkybės liudija, jog valstybė yra išreiškusi ir teisės aktais įtvirtinusi aiškų interesą – tarpinstitucinių duomenų mainus saugoti ir kontroliuoti bei juos vykdyti
per uždarą tinklą, kurį valdo valstybei pavaldi įmonė, turinti paslapčių subjekto statusą.
Iš to darytinos išvados, kad valstybės saugumas, įslaptintos informacijos naudojimas ir
(ar) apsauga yra valdžios prerogatyva. SVDPT paslaugos atitinka bendros ekonominės
svarbos paslaugas, dėl ko jos negali būti perduotos privatiems ūkio subjektams. SVDPT
paslaugų perdavimas kitiems tiekėjams neleistų valstybei tinkamai vykdyti pavestus uždavinius, dėl ko nukentėtų valstybės ir visuomenės saugumas. Privatus ūkio subjektas negalėtų atitikti paslapčių subjekto statuso, apibrėžto Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme, todėl SVDPT paslaugų teikimas privačiam ūkio subjektui negalėtų būti perduotas ir
dėl šių priežasčių.
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48. Atsižvelgiant į iškylančias grėsmes, valstybės sukurtas SVDPT bei valstybės
vykdoma šio tinklo kontrolė, kai teisė (ir pareiga) teikti SVDPT paslaugas yra numatyta
valstybės įmonei, yra būtina ir proporcinga priemonė valstybės funkcijoms saugumo srityje užtikrinti. SESV 52 straipsnio 1 dalis suteikia teisę nacionalinėms valdžios institucijoms taikyti apribojimus laisvam asmenų judėjimui, įskaitant, bet neapsiribojant, įmonių
įsisteigimo laisvės įgyvendinimui, pateisinamus visuomenės saugumu.
49. SVDPT, būdamas analogų neturinčiu (lyginant su privačiais tinklais) uždarame
tinkle, apsaugotame nuo viešųjų ryšių, kai jį prižiūri ir paslaugas teikia valstybės kontroliuojama įmonė, kibernetinių atakų grėsmes minimizuoja. Tuo tarpu SVDPT paslaugų teikimo perdavimas bet kuriam kitam privačiam ūkio subjektui kibernetinių grėsmių
riziką padidintų (didesnė grėsmė dėl užsienio šalių žvalgybos įtakos ir kt.). SVDPT yra
uždaras ir apsaugotas nuo grėsmių iš viešųjų tinklų per kolektyvinę kibernetinės saugos
platformą. SVDPT yra vienintelis analogų tarp privačių subjektų valdomų tinklų neturintis saugus ir patikimas techninis sprendimas, galintis užtikrinti reikiamus kokybinius
parametrus, tolygią kibernetinę apsaugą ir operatyvų reagavimą, įvykus įvairiems incidentams. Tą įmanoma pasiekti, kadangi SVDPT atveju nereikia derinti veiksmų tarp
daugelio paslaugų teikėjų. Atskiras ir vientisas SVDPT sudaro galimybę, įvykus kibernetinei atakai, atjungti SVDPT nuo interneto („nuleisti užkardą“) ir taip užtikrinti institucijų funkcionavimą. Centralizuotas tinklas saugos požiūriu yra vienintelė veiksminga
priemonė, galinti užtikrinti vienodos kokybės paslaugas vartotojams, kokybišką rezervinį
ryšį ir saugų jo valdymą.
50. Be to, VĮ „Infostruktūra“, kaip valstybės įmonė, gali įgyvendinti papildomas
teisines ir organizacines priemones, kurių niekada negalės įgyvendinti privatus subjektas:
privatus subjektas negali turėti paslapčių subjekto statuso, kuris itin svarbus tiek įslaptinant tinklo architektūrą, tiek darbui su įslaptinta informacija ar ypatingos svarbos (svarbiais) informaciniais ištekliais; be paslapčių subjekto statuso apskritai neįsivaizduojamas
įslaptintos informacijos perdavimas; privatus subjektas yra tiesiogiai priklausomas nuo
savininko teises įgyvendinančių asmenų, kuriais gali tapti Lietuvos Respublikai nedraugiškų valstybių asmenys. Atsižvelgiant į tai, valstybinių duomenų, sudarančių ypatingos
svarbos (svarbius) informacinius išteklius ar įslaptintos informacijos, perdavimo saugos
požiūriu negalima patikėti privačiam subjektui.
51. SVDPT efektyvumą patvirtina atvejai, kada kibernetinė ataka buvo įvykdyta
prieš instituciją, kuri naudojosi SVDPT paslaugomis, ir prieš instituciją, kuri SVDPT nesinaudojo. 2016 m. balandžio 12 d. prieš Lietuvos Respublikos prezidentūros internetinį
tinklalapį buvo pradėtos kibernetinės atakos, tačiau SVDPT funkcionavimą užtikrinanti
VĮ „Infostruktūra“ atakos tipą (DDoS) nustatė ir veiklos sutrikimus pašalino mažiau nei
per 4 valandas. Tuo tarpu, kaip buvo paskelbta viešojoje erdvėje, Lietuvos Respublikos
Seimo tinklai nuo 2016 m. balandžio 9 d. taip pat sulaukė DDoS atakų, tačiau, priešingai nei kibernetinės atakos prieš Lietuvos Respublikos prezidentūros tinklalapį, kurio
saugumu rūpinasi VĮ „Infostruktūra“, atveju, Lietuvos Respublikos Seimo internetinis
tinklalapis neveikė 4 dienas (nuo 2016 m. balandžio 9 d. iki 2016 m. balandžio 13 d.).
Tai neabejotinai patvirtina ir pagrindžia SVDPT paslaugų poreikį, siekiant kibernetinio
saugumo užtikrinimo.
52. Prieš valstybės institucijas ir (ar) kitas strategiškai svarbias valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigas pavykusios kibernetinės atakos galėtų turėti itin neigiamas pasekmes
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visos visuomenės gyvenimui – sutrikdytų pramonę, visuomenės sveikatos priežiūros ir
teisėsaugos institucijų darbą, galėtų paralyžiuoti oro uostų ir kitų strategiškai svarbių
objektų darbą ir veiklą bei apskritai galėtų sukelti grėsmę valstybės saugumui. Todėl labai svarbu, kad informacijos mainai tarp institucijų vyktų uždarame tinkle, nes jis leidžia
SVDPT atjungti nuo viešųjų tinklų, tokiu būdu išsaugant institucijų informacinių sistemų tolesnį ir saugų veikimą.
53. Taip pat pažymėtina, kad atsižvelgiant į planuojamus įstatymų ir Vyriausybės
nutarimų pakeitimus, VĮ „Infostruktūra“ ir toliau bus atsakinga už SVDPT paslaugų
teikimą bei vykdys jai priskirtas teises ir pareigas, įgyvendinant nuoseklią valstybės politiką valstybės saugumo ir duomenų perdavimo srityje. Išimtinių teisių suteikimas yra
sąlygotas valstybės valdžios funkcijų saugumo srityje vykdymo bei yra kildinamas iš
Konstitucijos ir įstatymų. SVDPT paslaugos nėra ir negali būti pripažįstamos ekonomine
veikla laisvojoje rinkoje, o net jei jos tokiomis ir būtų pripažintos, konkurencijos ribojimas esamu atveju yra tinkamas ir būtinas įstatymuose nustatytiems valstybės tikslams
pasiekti, todėl aiškiai proporcingas.
54. Dėl ginčijamo reguliavimo atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio
2 dalies 8 punktui nuomonėje nurodoma, kad VĮ „Infostruktūra“ yra suteikta išimtinė
SVDPT paslaugų teikimo teisė. Tiriamu reguliavimu nėra pažeidžiamos SESV nuostatos, o net ir tuo atveju, jeigu būtų konstatuota, kad jis galbūt riboja konkurenciją (SESV
106 straipsnis) ir / arba įsisteigimo laisvės įgyvendinimą (SESV 49 straipsnis), toks ribojimas būtų pateisinamas valstybės (visuomenės) saugumo užtikrinimo siekiu. Nustačius,
jog ginčijamas teisinis reguliavimas atitinka Europos Sąjungos teisės – SESV– nuostatas,
darytina teisėta ir pagrįsta išvada, jog jis atitinka ir Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 8 punkto reikalavimus.
V.
55. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gauta akcinės bendrovės „Telia Lietuva“ nuomonė, kurioje palaikomi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje, kuria prašoma ištirti norminio administracinio teisės akto teisėtumą, išdėstyti motyvai.
56. Nuomonėje nurodoma, kad SVDPT paslaugų teikime yra susiklostęs galimas
teisinis monopolis, neatitinkantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų. Toks
konkurencijos apribojimas yra neproporcinga ir netikslinga priemonė, norint užtikrinti
perduodamų duomenų saugumą. AB „Telia Lietuva” patvirtino, kad yra pasirengusi teikti
SVDPT paslaugas rinkai, jeigu tik tokios galimybės neribotų ginčijamas teisinis reguliavimas. Nėra jokios objektyvios (techninės, organizacinės ir ar kitokios) priežasties, kodėl
tokios paslaugos negalėtų suteikti kiti rinkos dalyviai.
57. Pasak AB „Telia Lietuva”, individualioje byloje, kurią nagrinėjant Lietuvos
Aukščiausiajam Teismui kilo abejonės tiriamo teisinio reguliavimo teisėtumu,
VĮ „Infostruktūra“ atstovai yra pripažinę, kad savo veikloje nenaudoja jokių technologinių sprendimų, kurie nebūtų prieinami privačiam sektoriui, teikiančiam tas pačias paslaugas, vadinamas įprastu saugaus duomenų perdavimo pavadinimu. Kainoraščio 1.43 ir
11 skiltyse nurodytas paslaugas VĮ „Infostruktūra“ teikia įdiegusi įrangą, kuri yra viešai
prieinama ir pagal gamintojo instrukcijas yra naudojama namams arba mažiems biu27
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rams. Be to, SVDPT paslaugų monopolis naudojamas teikiant paslaugas tokioms įmonėms, kurios neturi jokio ypatingesnio duomenų saugumo poreikio: darželiams, mokykloms, bibliotekoms ir regioniniams parkams. Tokie klientai neturi išskirtinio duomenų
saugumo poreikio ir natūraliai nereikalauja tokių techninių sprendimų, kurie būtų neprieinami (neįgyvendinami) privatiems subjektams.
58. Lietuvos Respublikos institucijų valdomų valstybės paslapčių apsaugą nuo
užsienio priešų vykdo ne VĮ „Infostruktūra“, o kita institucija – Vyriausybinių ryšių centras prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos. Tai reiškia, kad
VĮ „Infostruktūra“ teikiama SVDPT paslauga nesuponuoja jokio išskirtinio saugumo,
kuris būtų garantuojamas viešoje rinkoje neprieinamomis techninėmis priemonėmis.
Tokią paslaugą, garantuojant ne mažesnį saugumą, gali suteikti privatūs rinkos dalyviai.
59. Šioje rinkoje mažiausiai 8 rinkos dalyviai teikia analogiškas saugaus duomenų perdavimo paslaugas. Saugaus duomenų perdavimo paslaugas (kurios savo esme yra
analogiškos SVDPT paslaugoms) perka daugelis privačių subjektų (pvz., bankai, bankomatų tinklai, prekybos tinklai, mokėjimų kortelių tinklai), kurie turi ne mažesnį poreikį
užtikrinti perduodamų duomenų saugumą, nei valstybės institucijos, ir šiuos poreikius
tenkina būtent privatūs subjektai. Kitaip tariant, privatūs subjektai yra suinteresuoti ir
pajėgūs teikti SVDPT paslaugas.
60. VĮ „Regitra”, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos, Darbo biržos, UAB „Vilniaus vandenys“ ar VĮ „Registrų centras“ pirkimai patvirtina, kad valstybės institucijos geba apibrėžti techninius reikalavimus privačiam tiekėjui, užtikrinančiam
saugų duomenų apsikeitimą tarp nutolusių institucijos padalinių, o VĮ „Infostruktūra“
paprastai išskiriama tariamai unikali SVDPT paslaugos „užkardos nuleidimo“ / „paslaugos teikimo atsietai ar izoliuotai nuo viešojo interneto funkcija“ yra standartinis bet kurio
pirkimo techninis reikalavimas, kurį gali patenkinti privatūs subjektai.
61. Teismui pripažinus, kad SVDPT paslaugų (Kainoraščio 1.43 ir 11 punktuose
numatytų paslaugų) teikimas yra laikomas „ūkine veikla“, abejonių neturėtų kilti dėl to,
kad monopolio suteikimas iškreipia konkurenciją. Kaip nurodoma teismų praktikoje,
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais konkurencijos iškraipymus
pateisinantis įstatymo lygmens teisės aktas negali būti vien deklaratyvus – jis turi nepalikti viešojo administravimo subjektui jokios galimybės pasirinkti mažiau konkurenciją
ribojančias priemones. SVDPT paslaugų monopolį pateisinančio įstatymo lygmens teisės
akto nėra. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo atsakovo deklaruojamų monopolio tikslų,
ginčijamu teisiniu reguliavimu sukuriamas teisinis monopolis turi būti panaikintas dėl
absoliučiai formalios priežasties – atsakovo sukurto monopolio ir su tuo siejamų konkurencijos iškraipymų nepateisina įstatymo lygmens teisės aktai.
62. Tiriamu reguliavimu taip pat pažeidžiamas SESV 106 straipsnio 1 dalies, taikomos kartu su SESV 102 straipsniu, draudimas priimti teisės aktus, kurie verstų ar skatintų valstybės kontroliuojamas įmones piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi (tuo
mažinant SESV 102 straipsnyje numatyto draudimo veiksmingumą) bei SESV 49 straipsnyje numatytas draudimas riboti Europos Sąjungos įsisteigimo laisvę. Tiriami vidaus
reikalų ministro įsakymai apsaugoVĮ „Infostruktūra“ dominuojančią padėtį SVDPT
paslaugų rinkoje. Tokie valstybės veiksmai turi būti pripažinti pažeidžiančiais SESV
106(1) straipsnio ir 102 straipsnio reikalavimus. Jie taip pat sudarė galimybę ir skatino
VĮ „Infostruktūra“ susieti monopolizuotas SVDPT paslaugas su konkurencingoje rinkoje
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teikiamomis paslaugomis (viešojo interneto paslaugomis) ir tokiu būdu plėsti savo dominuojančią padėtį į susijusias rinkas; galimybę vykdyti kryžminio subsidijavimo veiksmus
ir tokiu būdu plėsti savo dominuojančią padėtį į susijusias rinkas.
63. Tiriamas reguliavimas buvo priimtas Vidaus reikalų ministerijai veikiant interesų konflikto situacijoje. Vidaus reikalų ministerija ir jos kontroliuojama
VĮ „Infostruktūra“ yra tarpusavyje susiję asmenys. Vidaus reikalų ministerija įgaliota
įgyvendinti reguliacines funkcijas, organizuojant saugų duomenų apsikeitimą tarp valstybės institucijų ir tuo pačiu metu veikia savo reguliuojamoje rinkoje vykdydama ūkinę veiklą, todėl šiuo atveju Vidaus reikalų ministerija veikė interesų konflikto situacijoje,
kuris yra draudžiamas SESV 106(1) straipsniu ir 102 straipsniu. Toks interesų konfliktas SESV 106(1) straipsnio ir 102 straipsnio požiūriu yra neteisėtas savaime, todėl konkrečios pasekmės, kylančios dėl tokio interesų konflikto (t. y. ar Vidaus reikalų ministerija iškreipė konkurenciją proteguodama savo kontroliuojamą asmenį), nėra aktualios.
Vis dėlto interesų konflikto situacijoje Vidaus reikalų ministerijos priimti aktai, kuriais
monopolizuotas komercinių SVDPT paslaugų teikimas, išreiškia aukščiausią konkurencijos iškraipymą, kadangi absoliučiai uždraudžiama konkurencija su Vidaus reikalų ministerijos kontroliuojamu ūkio subjektu. Interesų konflikto situacijoje priimti teisės aktai
prieštarauja SESV 106(1) straipsnio ir 102 straipsnio reikalavimams, todėl, vadovaujantis Europos Sąjungos viršenybės principu, teismas turi teisę ir pareigą pripažinti tiriamo
teisinio reguliavimo prieštaravimą Europos Sąjungos teisei.
64. Be to, VĮ „Infostruktūra“ yra de facto suteiktos reguliacinės funkcijos. Pagal
valstybės priimtus teisės aktus ji turi galimybę vienasmeniškai nuspręsti, kokios paslaugos bus laikomos monopolizuotomis SVDPT paslaugomis (t. y. plėsti monopolizuojamų
paslaugų sąrašą) ir (arba) teikti monopolizuotas SVDPT paslaugas tokiu būdu, kad privatūs rinkos dalyviai objektyviai negali pasiūlyti klientams savo paslaugų. Praktikoje ji tai
yra atlikusi, kuomet visiškai įprastas IT nuomos paslaugas monopolizavo paprasčiausiai
pavadinusi jas SVDPT IT nuomos paslaugomis. Tokį vidinį interesų konfliktą sukūręs
ginčijamas reguliavimas savaime pažeidžia SESV 106(1) straipsnio ir 102 straipsnio reikalavimus (t. y. pažeidimo sudėtis yra formali), todėl juo priimtas sprendimas monopolizuoti SVDPT paslaugų teikimą yra neteisėtas. Tai galėtų būti įžvelgiama nepriklausomai
nuo to, ar teismas pripažintų SVDPT paslaugų teikimą „ūkio subjekto“ veikla.
65. Aptariami konkurencijos ribojimai galėtų būti pateisinti tik tada, jeigu rinka nebūtų pajėgi suteikti valstybės norimų paslaugų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
nutartyje kreiptis dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo pažymėjo, jog visais atvejais valstybės nustatomi apribojimai turi būti proporcingi siekiamam
tikslui. Reikšmingų abejonių dėl SESV 106(2) straipsnio numatytos išimties taikymo kelia byloje esantys duomenys apie privačių subjektų pasirengimą ir interesą teikti
monopolizuotas paslaugas.
66. SVDPT paslaugų monopolio SESV 106(2) straipsnyje numatyta išimtimi
pateisinti nėra įmanoma dėl dviejų esminių priežasčių. SVDPT paslaugos (įskaitant
Kainoraščio 1.43 ir 11 skiltyse nurodytas paslaugas) iš principo negali būti pripažintos
bendros ekonominės svarbos paslaugomis SESV 106(2) straipsnio taikymo tikslais, kadangi SVDPT paslaugas yra suinteresuoti ir techniškai pajėgūs teikti privatūs rinkos dalyviai. Kaip nurodoma Komisijos komunikate dėl Europos Sąjungos valstybės pagalbos
taisyklių taikymo kompensacijai už visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimą,
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tokiomis paslaugomis gali būti laikomos tik tokios paslaugos, „kurių įmonė neprisiimtų
arba prisiimtų ne tokiu pat mastu ar ne tokiomis pat sąlygomis, jei paisytų savo komercinio intereso“ (47 pastraipa). Komisija taip pat pabrėžia, kad bendros ekonominės svarbos
paslaugos neturėtų apimti „veiklos, kurią patenkinamai ir su valstybės apibrėžtu viešuoju
interesu suderinamomis sąlygomis, pvz., susijusiomis su kaina, objektyviais kokybės reikalavimais, tęstinumu ir galimybe naudotis paslauga, jau vykdė arba gali vykdyti įprastomis rinkos sąlygomis veikiančios įmonės“ (48 pastraipa).
67. Norint pripažinti SVDPT paslaugas bendros ekonominės svarbos paslaugomis
turi būti nustatyta, kad tokių paslaugų (saugaus duomenų perdavimo) rinka įprastomis
konkurencijos sąlygomis objektyviai negali suteikti. Bet kokie pavyzdžiai, iliustruojantys tokių paslaugų teikimą arba interesą teikti tokias paslaugas, suponuoja, kad konkreti paslauga nėra laikoma bendros ekonominės svarbos paslauga SESV 106(2) straipsnio
taikymo tikslais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamoje byloje nei atsakovas, nei
VĮ „Infostruktūra“ nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, patvirtinančių, kad rinka negalėtų suteikti SVDPT paslaugų, jeigu šių paslaugų teikimas nebūtų monopolizuotas. Savo
ruožtu, visi byloje esantys duomenys patvirtina, kad tokias paslaugas privatūs rinkos dalyviai galėtų suteikti, jeigu tokios galimybės valstybė neribotų kurdama monopolijas.
68. SVDPT paslaugos (įskaitant Kainoraščio 1.43 ir 11 punktuose nurodytas paslaugas) iš principo negali būti pripažintos bendros ekonominės svarbos paslaugomis. Jos
tokiomis negali būti laikomos SESV 106(2) straipsnio taikymo tikslais, kadangi SVDPT
paslaugų monopolizavimas nėra proporcinga priemonė valstybės siekiamiems tikslams.
SESV 106(2) straipsnio formuluotė reikalauja įrodyti valstybės priemonių, kurios riboja konkurencijos teisės nuostatų efektyvumą, proporcingumą siekiamam tikslui: („jei jų
taikymas nei teisiškai, nei faktiškai netrukdo atlikti joms patikėtų specialių uždavinių“).
Atitinkamai, net jeigu SVDPT paslaugos gali būti laikomos bendros ekonominės svarbos
paslaugomis, byloje turėtų egzistuoti duomenys, patvirtinantys, kad SVDPT paslaugoms
keliamų tikslų nebuvo įmanoma pasiekti mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis. Tačiau tokių duomenų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamoje byloje nebuvo
nurodyta. Netgi priešingai – saugų duomenų perdavimą užtikrinti įmanoma nesukuriant
SVDPT paslaugų monopolio. Tokią išvadą patvirtino inter alia pats atsakovas, Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija ir Susisiekimo ministerija, kurios yra pasisakiusios,
kad SVDPT paslaugoms keliamus saugumo tikslus galima pasiekti apibrėžiant kokybinius reikalavimus paslaugoms (t. y. monopolizavimas nėra reikalingas norint užtikrinti
duomenų perdavimo saugumą). Šiuo atveju labai reikšminga yra atsakovo specifiškai išsakyta pozicija, kad kolektyvinė gynyba, teikiant SVDPT paslaugas, netgi mažina duomenų perdavimo saugumą.
VI.
69. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gauta Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonė, kurioje nurodoma, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Viešųjų
pirkimų įstatymo nuostatos netaikomos paslaugų pirkimams, kai juos perkančioji organizacija atlieka iš kitos perkančiosios organizacijos arba iš perkančiųjų organizacijų
asociacijos, turinčių tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, suteiktą teisės akto, atitin30
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kančio Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis. Taigi tam, kad paslaugų pirkimams būtų
galima netaikyti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo
10 straipsnio 2 dalies 8 punktą), būtina įvertinti, ar paslaugų pirkimas atliekamas iš kitos
perkančiosios organizacijos arba perkančiųjų organizacijų asociacijos ir ar perkančioji
organizacija arba perkančiųjų organizacijų asociacija turi tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, suteiktą teisės akto, atitinkančio Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis.
70. Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato, kokiu teisės aktu (įstatymu, nutarimu,
įsakymu ir t. t.) perkančiajai organizacijai ar perkančiųjų organizacijų asociacijai išimtinė teisė turi būti suteikiama. Esminis reikalavimas tokiam teisės aktui – atitiktis Europos
Sąjungos steigiamosioms sutartims. Atsižvelgiant į tai, teisės aktas, kuriame perkančiajai
organizacijai suteikiama išimtinė teisė teikti tam tikras paslaugas, pats savaime neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 8 punktui. Tik nustačius, kad teisės aktas, kuriame perkančiajai organizacijai suteikiama išimtinė teisė teikti tam tikras
paslaugas, neatitinka Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių, galima daryti išvadą, kad
Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta nuostata buvo naudojamasi netinkamai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
VII.
71. Byloje yra tiriama, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m.
gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-167 (redakcija nuo 2014 m. birželio 4 d.) „Dėl saugaus
valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas, šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų 13 punktas, šio
įsakymo 1.2 punktu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių 7 ir 15 punktai bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1V-392 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“
duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ teikiamų monopolinio pobūdžio
paslaugų kainų“ pakeitimo“ 1 punktu patvirtinto Duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt
suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 skiltis
(redakcija nuo 2010 m. vasario 11 d.) ir 11 skiltis ta apimtimi, kuria išimtinai valstybės
įmonei „Infostruktūra“ pavesta vykdyti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus funkcijas, teikiant prieigos priežiūros saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle per ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir duomenų šifravimo įrangos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos institucijoms, atitinka
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnį (redakcija nuo 2012 m. gegužės
1 d.); ta apimtimi, kuria Lietuvos Respublikos institucijoms suteikta teisė įsigyti, o vals31
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tybės įmonei „Infostruktūra“ – teikti prieigos priežiūros saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle per ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir duomenų
šifravimo įrangos priežiūros paslaugas ne Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka, atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo
2013 m. spalio 26 d.) 10 straipsnio 2 dalies 8 punktą.
VIII.
72. Tiriamu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d.
įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir
saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras pavedė valstybės įmonei
„Infostruktūra“ vykdyti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus
funkcijas.
73. Šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintų Nuostatų 13 punkte numatyta, kad Saugaus
valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatorius yra valstybės įmonė „Infostruktūra“.
74. To paties įsakymo 1.2 punktu patvirtintų Taisyklių 7 punkte nustatyta, kad
Lietuvos Respublikos institucija, siekianti būti prijungta prie Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir naudotis jo paslaugomis, pateikia kvietimą dalyvauti pirkimo procedūrose (toliau – ir kvietimas) Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo
operatoriui – valstybės įmonei „Infostruktūra“ (toliau – ir Saugaus valstybinio duomenų
perdavimo tinklo operatorius). Kartu su kvietimu pateikiamuose pirkimo dokumentuose
turi būti nurodyta: planuojami Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų panaudojimo tikslai; jungiamų prie Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo
objektų adresai, ryšio kanalų greitaveikos ir prievadų tipai, gedimų šalinimo laikas ir kita
informacija, reikalinga pasiūlymui paruošti; atsakingo už prijungimą prie Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo Lietuvos Respublikos institucijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, kontaktiniai duomenys. Pagal Taisyklių
15 punktą Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų sąrašas ir kainos
nustatytos duomenų perdavimo Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio
lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. 1V-392 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ duomenų perdavimo saugiu
valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne
gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo.
75. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu
Nr. 1V-392 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt
suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl valstybės įmonės
„Infostruktūra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“ 1 punktu
patvirtinto Duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kai32
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noraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 skiltyje yra numatytas 219 Eur mėnesinis
mokestis už paslaugą „Prieigos priežiūra SVDPT tinkle per ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s“ ir 11 skiltyje numatytas 18 Eur mėnesinis mokestis už paslaugą
„Duomenų šifravimo įrangos priežiūra“.
IX.
76. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje (redakcija nuo
2012 m. gegužės 1 d.) yra reglamentuojama viešojo administravimo subjektų pareiga
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Pagal šio straipsnio 1 dalį, viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. To
paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama
priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja
atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos
Respublikos įstatymų reikalavimus.
77. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 8 punkte
(redakcija nuo 2013 m. spalio 26 d.) įtvirtinta, kad perkant paslaugas šio įstatymo reikalavimai netaikomi paslaugų pirkimams, kai juos perkančioji organizacija atlieka iš
kitos perkančiosios organizacijos arba iš perkančiųjų organizacijų asociacijos, turinčių tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, suteiktą teisės akto, atitinkančio Europos
Sąjungos steigiamąsias sutartis.
Dėl tyrimo ribų
78. Išdėstytas teisinis reguliavimas nagrinėjamoje byloje tiriamas ta apimtimi, kuria (1) išimtinai valstybės įmonei „Infostruktūra“ pavesta vykdyti SVDPT operatoriaus
funkcijas teikiant tiriamas Kainoraštyje („Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 ir 11 skiltyse) numatytas paslaugas bei ta apimtimi, kuria (2) Lietuvos Respublikos institucijoms
suteikta teisė įsigyti, o valstybės įmonei „Infostruktūra“ – teikti tiriamas Kainoraštyje
(„Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 ir 11 skiltyse) numatytas paslaugas ne Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
79. Bendrosios kompetencijos teismo diskrecija inicijuoti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą yra įtvirtinta Administracinių bylų teisenos įstatymo
114 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią bendrosios kompetencijos ar specializuotas teismas
turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą prašydamas patikrinti, ar konkretus norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės
aktą. Šioje normoje įtvirtintos sąlygos norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo
inicijavimui yra tai, kad teismui kyla abejonių dėl norminio administracinio akto teisėtumo ir šis aktas turi būti taikomas konkrečioje byloje. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 ir 114 straipsnių nuostatas, tyrimo dalykas ir ribos apibrėžiamos,
atsižvelgiant į individualioje byloje keliamo ginčo dalyką ir ribas (Lietuvos vyriausio33
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jo administracinio teismo 2016 m. vasario 11 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I-3-502/2016). Atsižvelgiant į tai, kad bendrosios kompetencijos teismas turi teisę
kreiptis į administracinį teismą prašydamas patikrinti, ar konkretus norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, sprendžiamoje byloje dėl norminio administracinio akto teisėtumo vadovaujamasi įstatymų ir norminių administracinių aktų redakcijomis, taikytinomis pareiškimą pateikusio Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamai individualiai bylai Nr. e3K-3-149-969/2017, kurioje
yra ginčijama 2014 m. rugsėjo 17 d. sudaryta Saugaus valstybinio duomenų perdavimo
tinklo paslaugų teikimo sutartis.
80. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra ne kartą pažymėta, kad nustačius, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštarauja įstatymo, kurio atitikties
Konstitucijai pareiškėjas neginčija, nuostatos, kuriomis yra įsiterpiama į ginčijamo įstatymo reguliuojamus visuomeninius santykius, Konstitucinis Teismas privalo tai konstatuoti (Konstitucinio Teismo 2001 m. lapkričio 29 d., 2002 m. sausio 14 d., 2002 m.
birželio 19 d., 2007 m. birželio 27 d., 2009 m. kovo 2 d., 2010 m. lapkričio 29 d. nutarimai). Administraciniame procese teismas turi pareigą veikti aktyviai, siekdamas teisingo bylos išsprendimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2995/2012; 2014 m. kovo 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS822-79/2014; 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A622-525/2015; 2016 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS-15-662/2016).
81. Pagal da mihi factum, dabo tibi ius (lot. – proceso šalys turi pateikti teismui
faktus, o teismas pateikia teisę (ir atitinkamai – teisės aiškinimą) principą, proceso šalys turi pateikti teismui faktus, o teismas pateikia teisę (ir atitinkamai – teisės aiškinimą) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS602-307/2013; 2012 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602-118/2012). Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, taikytinas teisės
normas (tarptautines sutartis, nacionalinius įstatymus, poįstatyminius teisės aktus ir kt.)
pasirenka teismas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A-1280-662/2017). Atitinkamai, nagrinėjant bylas
dėl norminių administracinių aktų teisėtumo ištyrimo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nėra saistomas teismo, kuris inicijavo norminio administracinio akto teisėtumo bylą, aiškinimais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 20 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-10/2009). Įvertinusi byloje ginčijamo norminio administracinio akto ir aukštesnės galios teisės aktų turinį, išplėstinė teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į teismo pareigą procese veikti aktyviai, konstatuoja, kad nagrinėjamoje
byloje tikslinga įvertinti, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-167 2 punktas, šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintų Nuostatų
13 punktas, to paties įsakymo 1.2 punktu patvirtintų Taisyklių 7, 15 punktai, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V-392 1 punktu patvirtinto Kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 ir 11 skiltys ta apimtimi,
kuria išimtinai valstybės įmonei „Infostruktūra“ pavesta vykdyti SVDPT operatoriaus
funkcijas teikiant tiriamas Kainoraštyje („Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 ir 11 skiltyse) numatytas paslaugas bei ta apimtimi, kuria Lietuvos Respublikos institucijoms
suteikta teisė įsigyti, o valstybės įmonei „Infostruktūra“ – teikti tiriamas Kainoraštyje
34
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(„Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43ir 11 skiltyse) numatytas paslaugas ne Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.
X.
Vidaus reikalų ministro įgaliojimai priimti tiriamus norminius administracinius aktus
82. Konstitucinis teisinės valstybės principas apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, be kita ko, ir teisės aktų hierarchijos reikalavimą, iš kurio kyla įstatymų
viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principas (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimą). Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad šis konstitucinis principas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, kad poįstatyminiai
teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai,
kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, kad poįstatyminis
teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio
(ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2010 m. kovo 9 d., 2012 m. balandžio 18 d., 2013 m. vasario 20 d. nutarimus).
83. Viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik pagal aukštesnės galios teisės aktais jiems suteiktą kompetenciją, kuri turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, bet kokie viešojo administravimo subjektų
veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. I552-22/2013 ir kt.). Atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, būtų pažeistas Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2011 m. birželio 20 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I756-6/2011).
84. Atsižvelgiant į šį konstitucinio teisinės valstybės principo elementą, nagrinėjamoje byloje turi būti įvertinta, ar vidaus reikalų ministrui aukštesnės galios teisės aktais (konstitucinėmis nuostatomis, įstatymu, Vyriausybės nutarimu) buvo pavesta priimti
šioje byloje tiriamą teisinį reguliavimą.
85. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. 1V-167 „Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“
nurodyta, kad jis priimtas siekiant įgyvendinti Informacijos technologijų saugos valstybinės strategijos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1625 „Dėl Informacijos technologijų saugos valstybinės strategijos ir jos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4006; 2002,
Nr. 80-3429; 2003, Nr. 73-3370), 2 punkte nurodyto tikslo „Svarbiausiųjų valstybės informacinių sistemų saugos stiprinimas“ antrąją priemonę Elektroninės valdžios koncepcijos
įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
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lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1468 „Dėl Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 112-5022), 3.1 punkto priemonę ir
Viešųjų paslaugų teikimo supaprastinimo priemonių 2004–2007 metų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1499 „Dėl Viešųjų
paslaugų teikimo supaprastinimo priemonių 2004–2007 metų plano patvirtinimo“ (Žin.,
2003, Nr. 114-5136), 21 punkto priemonę.
86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1625
„Dėl Informacijos technologijų saugos valstybinės strategijos ir jos įgyvendinimo plano
patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4006; 2002, Nr. 80-3429; 2003, Nr. 73-3370) patvirtinto Informacijos technologijų saugos valstybinės strategijos įgyvendinimo plano 2 punkte
nurodyta antroji priemonė „sukurti saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą valstybės
institucijų kompiuterinio tinklo (VIKT) pagrindu“; nurodyta atsakinga institucija – Vidaus
reikalų ministerija; priemonės turinys, vertinimo kriterijus – duomenų, perduodamų valstybiniu duomenų perdavimo tinklu, kodavimo ir šifravimo reikalavimai; reikalavimai
institucijoms, prisijungiančioms prie valstybinio duomenų perdavimo tinklo; valstybinis
duomenų perdavimo tinklas turi būti parengtas atsižvelgiant į informacinės visuomenės
plėtros strateginiame plane numatytos 2.10 priemonės (2.10. Integruoti valstybinius ryšių ir
duomenų perdavimo tinklus, nustatyti integruoto tinklo valdymą) rekomendacijas.
87. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1468
„Dėl Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“
patvirtinto Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano 3.1 punkte
nurodyta priemonė „sukurti saugų valstybės institucijų tinklą“, atsakingi vykdytojai –
Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“, akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras ir nurodyti laukiami rezultatai – valstybės institucijoms ir įstaigoms bus sudaryta galimybė patikimai apsaugoti savo vietinius
kompiuterių tinklus, saugiai perduoti tarnybinius duomenis ir registrų informaciją.
88. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1499
„Dėl Viešųjų paslaugų teikimo supaprastinimo priemonių 2004–2007 metų plano patvirtinimo“ patvirtinto Viešųjų paslaugų teikimo supaprastinimo priemonių 2004–
2007 metų plano 21 punkte nurodyta priemonė „sukurti saugų valstybės institucijų informacijos tinklą“, iškeltas uždavinys užtikrinti valstybės institucijoms galimybę saugiai
keistis informacija, garantuoti registrų ir duomenų bazių apsaugą ir tikslų vartotojų tapatybės nustatymą; paskirti vykdytojai – Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
89. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakyme
Nr. 1V-392 nurodyta, kad jis priimtas vadovaujantis Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir
apskričių viršininkų įsteigtų ir jiems priskirtų valstybės įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo bendrąja tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 756
(Žin., 2002, Nr. 54-2127). Šios Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų
įsteigtų ir jiems priskirtų valstybės įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo bendros tvarkos 1 punkte numatyta, kad pagal ją nustatomos ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų įsteigtų ir jiems priskirtų valstybės įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio
prekių ir paslaugų kainos bei tarifai.
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90. Taigi, teisės aktais, kuriais grindžiamas įgaliojimas priimti tiriamą teisinį reguliavimą, Vidaus reikalų ministerijai buvo pavesta sukurti saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą. Iš pavedimų turinio galima matyti, kad šis įgaliojimas apima tinklo sukūrimą bei atitinkamų saugumo reikalavimų patvirtinimą. Tiriamo teisinio reguliavimo
priėmimo metu aukštesnės galios teisės aktais vidaus reikalų ministrui tiesiogiai nebuvo
suteiktas įgaliojimas savo nuožiūra skirti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo tvarkytoją. Toks įgaliojimas buvo suteiktas Susisiekimo ministerijai 2016 m. spalio
11 d. priimtu, 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 5, 6, 27 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymu,
kuriuo pakeistas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 5 straipsnis, jame
numatant, kad Susisiekimo ministerija formuoja valstybės informacinių išteklių plėtros
politiką ir pagal kompetenciją, be kita ko, valdo Saugų valstybinį duomenų perdavimo
tinklą ir skiria jo tvarkytoją (Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 5 str. 2 d.
6 p.). Kaip buvo minėta, sprendžiamoje byloje dėl norminio administracinio akto teisėtumo vadovaujamasi įstatymų ir norminių administracinių aktų redakcijomis, taikytinomis
pareiškimą pateikusio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamai individualiai bylai
Nr. e3K-3-149-969/2017, kurioje yra ginčijama 2014 m. rugsėjo 17 d. sudaryta Saugaus
valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartis. Dėl to sprendžiamoje byloje netaikoma minėta nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusi Valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostata ir ginčijamo teisinio
reguliavimo teisėtumas tiriamas atsižvelgiant į minėtos individualios bylos ginčo teisinių
santykių metu galiojusį teisinį reguliavimą. Iš aptarto bylai aktualaus teisinio reguliavimo
galima matyti, kad vidaus reikalų ministras nebuvo įgaliotas savo nuožiūra skirti Saugaus
valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatorių, todėl, tiriamu teisiniu reguliavimu
Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriumi paskyręs valstybės įmonę „Infostruktūra“, viršijo jam teisės aktais suteiktą kompetenciją priimdamas norminį
administracinį aktą, kurio jis nebuvo įgaliotas priimti.
Dėl ūkinės veiklos laisvės ribojimo sąlygų
91. Konstitucija draudžia žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat
žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2005 m. sausio 19 d., 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimus ir kt.). Konstitucinis Teismas
ne kartą yra konstatavęs, kad įstatymai nustato bendro pobūdžio taisykles, o poįstatyminiuose teisės aktuose jos gali būti detalizuojamos, reglamentuojama jų įgyvendinimo tvarka (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1996 m. gruodžio 19 d.,
2004 m. kovo 5 d. nutarimus). Konstitucinėje jurisprudencijoje pažymima, kad tais
atvejais, kai Konstitucijoje nereikalaujama tam tikrus joje nurodytus santykius reguliuoti būtent įstatymu ir kai pagal Konstituciją tokių santykių reguliavimas nėra priskirtas
kitų valstybės valdžią vykdančių institucijų išimtinei kompetencijai, įstatymų leidėjas gali įstatyme nustatyti, kad tam tikrus santykius reguliuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d., 2014 m. gegužės 9 d.
nutarimus).
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92. Riboti asmens teises ir laisves, taip pat ir Konstitucijos 46 straipsnyje numatytą ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei
laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio
proporcingumo principo. Nors tam tikri ūkinės veiklos santykiai gali būti reguliuojami
tik įstatymais, kiti – Vyriausybės nutarimais, dar kiti – žemesnės galios poįstatyminiais
teisės aktais, tačiau nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip pat įvairias sankcijas už atitinkamus teisės pažeidimus pagal Konstituciją galima tik įstatymu; taigi tik įstatymu galima nustatyti ir esminį poveikį ūkinei veiklai galinčias daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi
būti taikomos, kai nustatyti įpareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi (žr.,
pvz., Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. sausio
21 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimus).
93. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje taip pat pripažįstama, kad įstatymų leidėjas negali pavesti įstatymo įgyvendinamuoju aktu reguliuoti tuos santykius, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. I261-15/2013).
94. Vertinant, ar tiriamu reguliavimu pavedus išimtinai valstybės įmonei
„Infostruktūra“ vykdyti SVDPT operatoriaus funkcijas, be kita ko, yra reikšmingas šių funkcijų pobūdis ir valstybės įmonei „Infostruktūra“ sudaryta teisinė padėtis.
Atskleidžiant ūkinės veiklos ir ūkio subjektų sąvoką turi būti laikomasi funkcinio požiūrio, t. y. turi būti vertinama, ar konkreti vykdoma veikla traktuotina kaip atlygintinų paslaugų teikimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-3395/2011). Pagal Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo jurisprudenciją ūkine veikla laikomas prekių ar paslaugų siūlymas rinkoje
(Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 25 d. sprendimo byloje Firma
Ambulanz Glockner prieš Landkreis Suedwestpfalz, C-475/99, 19 p.).
95. Kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 ir 11 skiltyse nurodytas paslaugas VĮ „Infostruktūra“ teikia atlygintinai, vadovaudamasi Kainoraštyje nurodytomis
kainomis. Nuostatų 2.2 punkte nurodyta, kad saugus valstybinis duomenų perdavimo
tinklas yra telematinis elektroninių ryšių tinklas visoms Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei kitiems juridiniams asmenims,
vykdantiems priskirtas valstybės funkcijas (toliau – Lietuvos Respublikos institucijos),
atliekantis vietinio domeno funkciją Lietuvos Respublikoje ir turintis vartus į Europos
domeną. Saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas yra atskirtas ir apsaugotas nuo
viešojo interneto ir neteikiamas viešai. Pagal Nuostatų 6 punktą SVDPT paskirtis yra sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos institucijoms saugiai ir efektyviai keistis informacija su Europos Sąjungos institucijomis ir Europos Sąjungos valstybių narių administracijomis; sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos institucijoms saugiai ir efektyviai keistis
informacija tarpusavyje ir tarp institucijų struktūrinių padalinių; sudaryti sąlygas sumažinti Lietuvos Respublikos institucijų išlaidas duomenų saugos priemonėms, programinei įrangai, duomenų perdavimo ir telefono ryšio paslaugoms įsigyti; sudaryti sąlygas
Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis elektroninės valdžios
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(toliau – ir e. valdžia) paslaugomis, užtikrinant Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių
asmenų saugų bendravimą su Europos Sąjungos ir valstybių narių administracijomis; užtikrinti registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugų teikimą. Nuo 2015 m.
gegužės 1 d. galiojančios Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo redakcijos
3 straipsnio 13 dalyje SVDPT apibrėžtas kaip elektroninių ryšių tinklas, atskirtas ir apsaugotas nuo viešųjų elektroninių ryšių tinklų (interneto) bei neteikiamas viešai, skirtas
visoms Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei kitiems juridiniams asmenims, kuriuo jie gali saugiai teikti duomenis, bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis, užtikrinant duomenų mainų dalyvių tapatybės nustatymą, perduodamų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.
96. Taisyklių 18 punkte numatyta, kad SVDPT Lietuvos Respublikos institucijoms,
be kita ko, teikia šias paslaugas: „Valstybės informacinių išteklių apsaugą nuo grėsmių iš
viešųjų tinklų, kurią sudaro <...> sąsajos su viešaisiais elektroninių ryšių tinklais valdymas; <...> Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo informacinių ryšių technologijų infrastruktūros teikimą Lietuvos Respublikos institucijoms, kurį sudaro: <...> sąsajos
su viešaisiais elektroninių ryšių tinklais valdymas.“ Pagal Nuostatų 7.3.3 punktą Saugus
valstybinis duomenų perdavimo tinklas užtikrina saugų ir efektyvų Lietuvos Respublikos
institucijų keitimąsi informacija tarpusavyje ir tarp institucijų struktūrinių padalinių –
be kita ko, užtikrina Lietuvos Respublikos institucijų saugų ryšį su viešaisiais duomenų
perdavimo tinklais.
97. Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamos individualios bylos Nr. e3K3-149-969/2017, kurią nagrinėjant teismui kilo abejonių dėl norminių administracinių
aktų teisėtumo, medžiagos galima matyti, kad teikiant SVDPT paslaugas gali būti suteikiama ir prieigos prie viešo interneto paslauga: pavyzdžiui, ji teikiama pagal 2014 m.
lapkričio 3 d. sutartį tarp VĮ „Infostruktūra“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos.
Aplinkybė, kad SVDPT yra prijungtas prie viešo interneto neneigiama ir šioje administracinėje byloje teismui pateiktoje VĮ „Infostruktūra“ nuomonėje, kurioje nurodoma, kad SVDPT yra atjungiamas nuo viešo interneto tik įvykus kibernetinei atakai ar
dėl kitų svarbių priežasčių, t. y. įprastiniu režimu veikiantis SVDPT nėra atjungtas nuo
viešo interneto.
98. Tikrinant, ar tiriamu reguliavimu ūkinės veiklos laisvė yra apribojama iš esmės, nagrinėjamos bylos kontekste taip pat yra reikšminga valstybės įmonei „Infostruktūra“ sudaryta teisinė padėtis. Pažymėtina, kad pagal Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo jurisprudenciją pagrindinės teisės apribojimas yra tada, kai tam
tikros laisvės adresatas priima tam tikrą taisyklę, kuri šios laisvės subjektui jo ūkinėje
veikloje sukelia tam tikrus nepatogumus arba daro tiesioginę neigiamą įtaką (Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo 1998 m. balandžio 28 d. sprendimas byloje Metronome
Musik GmbH prieš Music Point Hokamp GmbH, C-200/96). Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje esminiu ūkinės veiklos laisvės ribojimu pripažįstamas reguliavimas, kuriame įtvirtinta poveikio priemonė – teisės verstis ūkine veikla
(organizuoti ir rengti papildomą vairuotojų mokymą) atėmimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 30 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I146-10/2013); leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimo pagrindai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I261-15/2013).
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99. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, suteikdama vienam
ar keliems subjektams išimtines teises ekonominėje veikloje, valstybė narė privalo vadovautis skaidrumo pareiga. Skaidrumo pareiga yra valstybės narės teisėje nustatyta privaloma
išankstinė sąlyga suteikti subjektui išimtinę teisę vykdyti ekonominę veiklą, kad ir koks
būtų šio subjekto atrankos būdas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. birželio
3 d. sprendimo Sporting Exchange, C-203/08, 47 p.). Pavyzdžiui, išankstinio administracinio leidimo suteikimo tvarka būtų pateisinama, net jeigu ja nukrypstama nuo pagrindinės
teisės, turi būti pagrįsta objektyviais, nediskriminuojančiais ir iš anksto žinomais kriterijais,
užtikrinančiais, kad taip bus pakankamai apribota nacionalinės valdžios institucijų diskrecija, kad ja nebūtų piktnaudžiaujama (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. liepos
17 d. sprendimo Komisija prieš Prancūziją, C-389/05, Rink. p. I-5397, 94 p. ir 2009 m. kovo
10 d. sprendimo Hartlauer, C-169/07, p. I-1721, 64 p.).
100. Pažymėtina, kad pagal Komisijos 2002 m. rugsėjo 16 d. direktyvos
Nr. 2002/77/EB „Dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose“
2 straipsnio 1 dalį valstybės narės neteikia ir toliau netaiko galiojančių išskirtinių arba
specialiųjų teisių steigti ir (arba) teikti elektroninių ryšių tinklus arba teikti viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas. Elektroninių ryšių tinklas šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas kaip perdavimo sistemos ir, atitinkamais atvejais, komutacijos
arba nukreipimo įranga bei kiti ištekliai, leidžiantys perduoti signalus laidais, radijo
bangomis, optinėmis ar kitokiomis elektromagnetinėmis priemonėmis, įskaitant palydovinius tinklus, fiksuotus (grandininio ir paketinio duomenų perdavimo, įskaitant internetą) ir mobiliuosius antžeminius tinklus, elektros kabelių sistemas tokiu mastu, kokiu
jie naudojami signalams perduoti, radijo ir televizijos transliavimui naudojamus tinklus
ir kabelinės televizijos tinklus, nepaisant perduodamos informacijos tipo. Pagal to paties straipsnio 5 dalį išimtinės teisės yra teisės, kurias valstybė narė įstatymu ar kitu teisės
aktu suteikia tik vienai įmonei tam tikroje geografinėje teritorijoje teikti elektroninių ryšių paslaugą ar vykdyti elektroninių ryšių veiklą.
101. Nagrinėjamoje byloje tiriamu reguliavimu suteikus valstybės įmonei
„Infostruktūra“ SVDPT operatoriaus statusą, jai pavestos funkcijos, apibrėžtos Nuostatų
14 punkte, pagal kurį operatorius, be kita ko, stebi, valdo ir prižiūri visą Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo komunikacinę įrangą ir ryšio linijas; stebi, valdo ir prižiūri duomenų saugos įrangą ir priemones; rengia Lietuvos Respublikos institucijų prijungimo prie Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo ar institucijų struktūrinių
padalinių sujungimo techninius projektus; įrengia ir valdo ryšio linijas ir aparatūrą, kurios reikia prijungimui prie Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir perduodamų duomenų saugumui užtikrinti; užtikrina Saugaus valstybinio duomenų perdavimo
tinklo funkcijų, nurodytų Nuostatų III skyriuje, vykdymą.
102. Šių teisių suteikimas tiriamais vidaus reikalų ministro įsakymais sukuria valstybės įmonės „Infostruktūra“ privilegijuotą padėtį, už atlygį teikiant Kainoraštyje nurodytas paslaugas (be kita ko, prieigos priežiūros saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle, į kurio funkcijas įeina ir saugaus ryšio su viešaisiais duomenų perdavimo
tinklais užtikrinimas, per ADSL prieigą, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir duomenų šifravimo įrangos priežiūros paslaugas) ir tuo yra suvaržoma kitų, su ja galinčių konkuruoti ūkio subjektų ūkinės veiklos laisvė. Taigi, tiriamu reguliavimu suteikus išimtinę
teisę valstybės įmonei „Infostruktūra“ vykdyti SVDPT operatoriaus funkcijas, teikiant
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tiriamas Kainoraštyje („Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 ir 11 skiltyse) numatytas paslaugas, yra daromas esminis poveikis ūkinės veiklos laisvei.
103. Pažymėtina, kad teismų praktika nėra ir negali būti visiškai statiška. Ji gali būti
vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-691/2014).
Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog oficialios konstitucinės doktrinos (ir kaip visumos, ir kiekvienu atskiru konstitucinio teisinio reguliavimo klausimu) formavimas yra ne
vienkartinis aktas, bet laipsniškas ir nuoseklus procesas. Šis procesas yra nenutraukiamas
ir niekuomet nebūna visiškai baigtas. Konstitucinės jurisprudencijos ir joje formuojamos
oficialios konstitucinės doktrinos raidai būdinga <...> tai, kad oficiali konstitucinė doktrina bet kuriuo konstitucinio teisinio reguliavimo <...> klausimu yra formuojama ne „visa
iškart“, bet „byla po bylos“, vienus tos doktrinos elementus (fragmentus), atskleistus ankstesnėse konstitucinės justicijos bylose priimtuose Konstitucinio Teismo aktuose, papildant
kitais, atskleidžiamais Konstitucinio Teismo aktuose, priimamuose naujose konstitucinės justicijos bylose (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Šiais principais subsidiariai vadovaujamasi ir nagrinėjamoje byloje dėl Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A11-381/2007 pateikto teisės aiškinimo. Šia nutartimi teismas išnagrinėjo bylą dėl
Konkurencijos tarybos 2006 m. vasario 15 d. nutarimo teisėtumo, kuriuo buvo nagrinėtas
AB „TEO Lt“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ prašymas „pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą ir imtis priemonių pakeisti ar panaikinti konkurenciją ribojantį
įsakymą“ (vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1V-167). 2007 m.
balandžio 5 d. nutartimi buvo pasisakyta dėl Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumo,
kuriuo nutrauktas tyrimas pagal minėtą pareiškėjų prašymą, taigi, šia nutartimi buvo išnagrinėta individuali byla, o ne byla pagal administracinės teisenos taisykles dėl norminių administracinių aktų teisėtumo. Joje nebuvo vertinami nagrinėjamoje byloje iškelti
klausimai dėl tiriamo teisinio reguliavimo suderinamumo su teisinės valstybės principu
bei dėl faktinio konteksto, susiklosčiusio individualioje byloje, kurią nagrinėjant Lietuvos
Aukščiausiajam Teismui kilo abejonių dėl tiriamų norminių administracinių aktų teisėtumo. Dėl to, atsižvelgiant į minėtą teismo precedento doktriną, pagal kurią teismų jurisprudencija plėtojama byla po bylos, nagrinėjamoje byloje yra vadovaujamasi pirmiau išdėstytu
norminio administracinio akto atitikties teisinės valstybės principui vertinimu.
104. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad vidaus reikalų ministras tiriamu teisiniu reguliavimu viršijo savo kompetenciją priimdamas norminius administracinius aktus, kurių nebuvo įgaliotas priimti, ir patvirtino iš
esmės ūkinės veiklos laisvę ribojantį reguliavimą žemesniu nei įstatymo lygmens aktu,
tuo nesilaikydamas teisės aktų hierarchijos reikalavimo ir pažeisdamas Konstitucijoje
įtvirtintą teisinės valstybės principą, todėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-167 (redakcija nuo 2014 m. birželio 4 d.) „Dėl
saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas, šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų
13 punktas, šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių 7 ir 15 punktai bei Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1V-392 (redakcija nuo 2010 m.
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vasario 11 d.) „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.
lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl valstybės įmonės
„Infostruktūra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“ 1 punktu
patvirtinto Duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 skiltis ir 11 skiltis ta apimtimi, kuria išimtinai
valstybės įmonei „Infostruktūra“ pavesta vykdyti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus funkcijas, teikiant prieigos priežiūros saugiame valstybiniame
duomenų perdavimo tinkle per ADSL prieigos, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir
duomenų šifravimo įrangos priežiūros paslaugas, prieštaravo konstituciniam teisinės
valstybės principui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 117 str. 1 d. 2 p.).
XI.
105. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą
konstatavęs, jog tiriant klausimą dėl norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies)
atitikties keliems aukštesnės galios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės
akto nuostatoms, norminę bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs tikrinamos norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) prieštaravimą bent vienai aukštesnės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti šios norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties kitoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms
(pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I261-15/2013; 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I442-14/2013; 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-2418/2013). Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo
116 straipsnio 1 dalimi, 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
(nuostatoms) prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas.
106. Šiame baigiamajame teismo akte jau yra pripažinta, kad tiriamas teisinis reguliavimas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo. Remiantis minėta administracinių teismų praktika, sprendžiamoje byloje tikrinamų norminių administracinių aktų
nuostatų atitiktis kitoms pareiškėjo prašyme nurodytoms aukštesnės galios teisės aktų
nuostatoms nevertinama.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d.
įsakymo Nr. 1V-167 (redakcija nuo 2014 m. birželio 4 d.) „Dėl saugaus valstybinio duome42
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nų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų
teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas, šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų 13 punktas, šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintų
Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių 7 ir 15 punktai
bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V392 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-359 (redakcija nuo 2010 m. vasario 11 d.) „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“
1 punktu patvirtinto Duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu
ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio „Mėnesinio mokesčio“ lentelės 1.43 skiltis ir 11 skiltis ta apimtimi, kuria išimtinai
valstybės įmonei „Infostruktūra“ pavesta vykdyti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo
tinklo operatoriaus funkcijas, teikiant prieigos priežiūros saugiame valstybiniame duomenų
perdavimo tinkle per ADSL prieigos, kurios pralaidumas 4096/1024 Kb/s, ir duomenų šifravimo įrangos priežiūros paslaugas, prieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.2. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto
Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus
ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo
Nr. V-1149/1R-334 redakcija) 9.4 ir 9.5 punktų teisėtumo
Sveikatos apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija, turėdamos įgaliojimus nustatyti reikalavimus pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai bei pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo tvarką, šiuos įgaliojimus galėjo įgyvendinti tik laikydamosi tam tikrų
reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės principo, inter alia teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisės aktų hierarchijos, įstatymų viršenybės imperatyvų (38 punktas).
Teismų įstatyme įtvirtintas psichologinio vertinimo tikslas yra kartu su kitais sveikatos patikrinimo metu surinktais duomenimis įvertinti / nustatyti asmens tinkamumą
eiti teisėjo pareigas. Todėl ir psichologinio vertinimo rezultatai (išvada bendrąja prasme),
atspindintys jo metu nustatytas tikrinamo asmens asmenybės būdo ir pažintinės veiklos
savybes, gali būti įforminami tik medicininiame dokumente (F Nr. 025/a), kuriame įrašomi visi sveikatos patikrinimo duomenys, įdedami psichologinių tyrimų protokolai, kiti
pretendento į teisėjus ar teisėjo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos
centrui pateikti medicininės apskaitos dokumentai, ir kuriuo remdamasi Gydytojų konsultacinė komisija priima galutinę išvadą apie asmens tinkamumą teisėjo darbui, įrašomą
bendrame medicininiame dokumente – sveikatos pažymėjime (F Nr. 046/a).
Teismų įstatymas sveikatos apsaugos ministrui bei teisingumo ministrui nesuteikia
įgaliojimų savo įsakymu nustatyti tokią pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikri43
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nimo tvarką, pagal kurią kartu su galutine Gydytojų konsultacinės komisijos išvada apie
tai, ar asmuo dėl sveikatos būklės gali (negali) dirbti teisėju, būtų pateikiama ir papildoma psichologo surašyta pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada,
pasirašoma psichologo ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu, – tokie įgaliojimai jiems eksplicitiškai įstatyme nenustatyti (41 punktas).
Be to, Pretendento į teisėjus ar teisėjo privatumo ribojimas, reikalaujant pateikti jo psichologinio vertinimo išvadą (su asmens ir ypatingais asmens duomenimis)
Nacionalinei teismų administracijai, nėra būtinas (proporcingas) siekiant nustatytų tikslų.
Bendrąja prasme pretendento į teisėjus ar teisėjo sveikatos patikrinimo tikslas – nustatyti,
ar jo sveikatos būklė atitinka reikalavimus pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai, t. y. ar
asmuo dėl sveikatos būklės gali (negali) dirbti teisėju (Sveikatos tikrinimo aprašo 2, 9.4 p.),
o Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalyje kaip sudėtinė sveikatos patikrinimo dalis numatytas psichologinis vertinimas yra atliekamas asmenybės būdo ir pažintinėms savybėms
nustatyti. Atsižvelgiant į tai, kad psichologinis vertinimas yra tik pretendentų į teisėjus ir
teisėjų sveikatos patikrinimo sudėtinė dalis ir jo rezultatai (išvada) kartu su kitais atlikto
sveikatos patikrinimo rezultatais įrašomi į bendrąjį Medicininį pažymėjimą (F Nr. 046/a),
teikiamą atitinkamoms institucijoms, kompetentingoms priimti sprendimus dėl teisėjų skyrimo, profesinės karjeros ir atleidimo iš pareigų (šiuo atveju – Nacionalinei teismų
administracijai), psichologinio vertinimo išvados, kaip atskiro sveikatos patikrinimo dokumento, pateikimas ir įpareigojimas teikti jį Nacionalinei teismų administracijai, atsižvelgiant į įstatyme įtvirtintą aptariamo patikrinimo tikslą įvertinti asmens tinkamumą eiti
teisėjo pareigas sveikatos prasme, yra perteklinis (pažeidžiantis proporcingumo principą)
asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, kurio sudėtinė dalis yra ir informacija apie asmens sveikatos tikrinimo detalius (konkrečius) duomenis, prasme (52 punktas).
Pripažinta, jog Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta,
kad kartu su galutine išvada pateikiama ir psichologo surašyta <...> teisėjo psichologinio
vertinimo išvada, taip pat 9.5 punktas ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad užpildyta ir patvirtinta F Nr. 046/a kartu su <...> teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama <...>
teisėjui, kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai, prieštarauja Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 daliai, taip pat konstituciniams teisinės valstybės, asmens privataus
gyvenimo neliečiamumo bei proporcingumo principams (41, 42 ir 54 punktai).
Administracinė byla Nr. I-11-492/2017
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00003-2017-1
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 41

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. rugsėjo 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Artūro Drigoto, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan,
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Arūno Sutkevičiaus ir Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovui
Dariui Taminskui ir atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovei
Eglei Dervinskienei,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 7 d. nutartį
ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto Reikalavimų
pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1149/1R-334 redakcija) 9.4 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad kartu su galutine išvada pateikiama ir psichologo surašyta teisėjo psichologinio vertinimo išvada, taip pat 9.5 punktas
ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad užpildyta ir patvirtinta F Nr. 046/a kartu su <...>
teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama <...> teisėjui, kuris pateikia ją
Nacionalinei teismų administracijai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 531 straipsnio 4 daliai, taip pat konstituciniams teisinės valstybės ir žmogaus asmens
neliečiamumo principams.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą
(Nr. eA-119-146/2017) pagal pareiškėjos R. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. B. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui (toliau – ir Medicinos centras), Lietuvos valstybei, atstovaujamai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei teismų administracijai dėl sprendimo panaikinimo. Šios
administracinės bylos nagrinėjimo metu priimta 2017 m. vasario 7 d. nutartimi Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas nutarė pradėti norminio teisės akto teisėtumo tyrimą, siekdamas nustatyti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 „Dėl
Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Reikalavimų pretendentų
į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1149/1R-334 redakcija) (toliau – ir
Sveikatos tikrinimo aprašas) 9.4 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad kartu su galutine išvada pateikiama ir psichologo surašyta teisėjo psichologinio vertinimo išvada, taip
pat 9.5 punktas ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad užpildyta ir patvirtinta F Nr. 046/a
kartu su <...> teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama <...> teisėjui, kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos teismų
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įstatymo (toliau – ir Teismų įstatymas) (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2008,
Nr. 81-3186) 531 straipsnio 4 daliai, taip pat konstituciniams teisinės valstybės ir žmogaus asmens neliečiamumo principams.
2. Motyvuodamas savo abejonę dėl Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktų teisėtumo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodo, kad individualioje
administracinėje byloje ginčas, be kita ko, kilo dėl Medicinos centro direktoriaus 2015 m.
vasario 10 d. sprendimo Nr. 45R-297 „Dėl 2015 m. sausio 8 d. psichologinio vertinimo
Nr. 30 išvados“, kuriuo buvo atmestas pareiškėjos R. B. prašymas peržiūrėti / panaikinti
psichologės V. G. psichologinio vertinimo 2015 m. sausio 8 d. išvados Nr. 30 dalį, kurioje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 531 straipsnio 2 dalimi ir atlikus pareiškėjos asmenybės psichologinį tyrimą, pateiktas pareiškėjos asmenybės įvertinimas, panaikinimo. Byloje nustatyta, kad tikrinant pareiškėjos (teisėjos) sveikatą buvo
pildytas patvirtintos formos medicininis dokumentas F Nr. 025/a, kuriame, be kita ko,
yra Medicinos centro psichologės 2014 m. gruodžio 22 d. įrašas. Be to, ta pati Medicinos
centro psichologė surašė ir pateikė atskirą dokumentą – 2015 m. sausio 8 d. psichologinio vertinimo išvadą Nr. 30, kuri buvo pateikta pareiškėjai kartu su patvirtintos formos medicininiu dokumentu – medicininiu pažymėjimu (toliau – F Nr. 046/a), kuriame
pateikta Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – ir GKK) išvada, kad sveikatos būklė
leidžia eiti teisėjo pareigas. Taigi, Medicinos centro psichologo išvada vieningos sveikatos
patikrinimo procedūros metu yra pateikta dviem būdais – įrašant į patvirtintos formos
medicininį dokumentą F Nr. 025/a, kuriame pateikta galutinė GKK išvada, ir surašant
atskirą pažymą (psichologinio vertinimo išvadą).
3. Norminę administracinę bylą inicijavusio Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo nuomone, Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktų nuostatomis numatyta,
kad be 9.5 punkte numatytos galutinės Gydytojų konsultacinės komisijos išvados, kuri
įrašoma į Medicininį pažymėjimą (F Nr. 046/a), turi būti surašomas ir atskiras dokumentas – psichologinio vertinimo išvada, nors pagal Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalį
sveikatos patikrinimas apima ir psichologinį vertinimą. Be to, Sveikatos tikrinimo aprašo
9.5 punktas nustato teisėjui pareigą pateikti psichologinio vertinimo išvadą Nacionalinei
teismų administracijai, nors tai nėra numatyta pagal Teismų įstatymo 531 straipsnio
4 dalį ir kitas šio įstatymo normas. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (toliau – ir Sveikatos sistemos įstatymas) 3 straipsnio 2 punktą asmens sveikatos
priežiūros įstaigų teises ir pareigas gali nustatyti tik įstatymai.
4. Nutartyje pradėti norminio teisės akto teisėtumo tyrimą Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) išaiškinimais (2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai) dėl konstitucinio teisinės valstybės principo tuo aspektu, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais (šiuo atveju – poįstatyminiais 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.
5. Individualią administracinę bylą nagrinėjantis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos
sveikatai atlyginimo įstatymą (toliau – ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas) informacija apie paciento (t. y. asmens, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstai46
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gų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis) sveikatą yra konfidenciali (8, 9 str.). Taip pat pabrėžia, jog į Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktuose
numatytą psichologinio vertinimo išvadą įrašomi duomenys, kurie Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, ADTAĮ) prasme priskirtini prie ypatingų asmens duomenų (ADTAĮ
2 str. 8 d.). Todėl poįstatyminiu teisės aktu (Sveikatos tikrinimo aprašo 9.5 punktu) nustačius, kad psichologinio vertinimo išvadą teisėjas pateikia Nacionalinei teismų administracijai, sukuriama situacija, kad ypatingi asmens duomenys tampa prieinami neapibrėžtam asmenų ratui. Teismas pažymi ir tai, kad Sveikatos tikrinimo aprašo 13 punkte
nurodyta galutinio sveikatos patikrinimo dokumento F 046/a saugojimo vieta – teisėjo
asmens byla. Apie psichologinio vertinimo išvadų saugojimą Sveikatos tikrinimo apraše
net neužsimenama, nors išvadose nurodomi ypatingi asmens duomenys.
6. Dėl nurodytų priežasčių Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kyla
abejonių dėl Sveikatos tikrinimo aprašo 9.5 punktu nustatyto teisinio reguliavimo atitikties konstituciniams teisinės valstybės ir žmogaus asmens neliečiamumo principams.
Šią abejonę, be kita ko, teismas grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir
Konstitucija) 21 straipsnio 1 dalimi (žmogaus asmuo neliečiamas) bei Konstitucinio
Teismo jurisprudencija (2000 m. gegužės 8 d., 2012 m. birželio 4 d. nutarimai), pagal kurią asmens neliečiamumo, kaip teisės saugomos vertybės, turinį sudaro fizinis bei psichinis neliečiamumas; ši teisė į asmens neliečiamumą nėra absoliuti, t. y. ji gali būti ribojama, tačiau tai gali būti daroma tik įstatymuose nustatytais pagrindais bei tvarka. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Europos Žmogaus
Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) asmens fizinį ir psichologinį neliečiamumą priskiria ir
privataus gyvenimo sampratai Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Europos žmogaus teisių konvencija, Konvencija) 8 straipsnio prasme (žr.,
pvz., EŽTT 2005 m. birželio 16 d. sprendimo byloje Storck prieš Vokietiją (pareiškimo
Nr. 61603/00), 143 p.).
II.
7. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – ir Sveikatos apsaugos ministerija, SAM) atsiliepimas, kuriame išreiškiama pozicija ginčijamas Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktų nuostatas pripažinti teisėtomis.
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime nurodo, kad
Teismų įstatymo 531 straipsnio 3 dalimi įstatymų leidėjas numatė, jog tiek reikalavimai
pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai, tiek ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo tvarka reglamentuotina įstatymą įgyvendinančiuoju aktu. Todėl, vadovaudamiesi šiuo pagrindu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir Lietuvos
Respublikos teisingumo ministras 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtino Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą.
9. SAM nuomone, Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalyje įstatymų leidėjas tikslingai išskyrė, jog sveikatos patikrinimas apima ir psichologinį vertinimą, o psichologinis
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vertinimas atliekamas asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti. Todėl
atitiktį Sveikatos tikrinimo aprašu nustatytiems reikalavimams pretendentų į teisėjus
ar teisėjų sveikatai vertina ir galutinę išvadą apie tai, ar asmuo dėl sveikatos būklės gali
(negali) dirbti teisėju, priima Gydytojų konsultacinė komisija, įvertinusi tyrimus bei visų
specialistų išvadas ir vadovaudamasi šio Sveikatos tikrinimo aprašo III dalyje nurodytais
reikalavimais pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai. Taigi, atsižvelgiant į Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalį bei sistemiškai vertinant su kitais Teismų įstatymo straipsniais,
kuriuose numatyti pretendento į teisėjus atrankos vertinimo pagrindai, manytina, psichologinio vertinimo tikslas – asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti – laikytinas pagrindu Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 bei 9.5 punktuose numatytiems
reikalavimams, kurie būtent ir patikslinti (papildyti) nauja šio akto redakcija (2012 m.
gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1149/1R-334 redakcija). Pakeitimai priimti siekiant geriau
įvertinti psichologinį pretendentų pasirengimą šiam darbui, t. y. sudaryti sąlygas, kad atrenkant teisėjus Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos (toliau – ir Atrankos komisija) nariai, o vėliau Respublikos Prezidentas, turėtų galimybę susipažinti su informacija
apie pretendento į teisėjus atliktą psichologinį vertinimą, neapsiribojant medicinos dokumentų išrašo forma F Nr. 046/a, kurioje iš esmės tik nurodoma, ar pretendentas į teisėjus gali (negali) dirbti teisėju. Įstatymų leidėjas akcentuoja psichologinio pasirengimo
teisėjo darbui svarbą, todėl atrenkant bei skiriant teisėjus tam turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012 m. lapkričio 27 d. raštas
Nr. (1.6).2T-1806).
10. SAM atkreipia dėmesį į tai, kad Sveikatos tikrinimo aprašo 8.1 punkte (kaip
ir minėtais nuo 2012 m. gruodžio 19 d. įsigaliojusiais pakeitimais) nustatyta, kad prieš
sveikatos tikrinimą ir prieš psichologinį vertinimą pacientas yra informuojamas pasirašytinai, kad jo asmens ir ypatingi duomenys (duomenys apie jo sveikatą ir apie psichologinį vertinimą) bus tvarkomi atrenkant, vertinant ar skiriant jį teisėju, užpildo ir pasirašo
Pretendento į teisėjus ar teisėjo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną).
Taigi Sveikatos tikrinimo apraše įtvirtintas reikalavimas gauti rašytinį asmens (pretendento į teisėjus ar teisėjo) sutikimą dėl ypatingų jo asmens duomenų tvarkymo (Pacientų
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 str. 4 d.). Be to, pažymėtina, kad pagal
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalį už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. Tiek Teismų įstatyme, tiek ir šį įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose
numatyti konkretūs subjektai, kurie susipažįsta su informacija apie pretendento į teisėjus
ar teisėjo sveikata – Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, Nacionalinė teismų
administracija, Pretendentų į teisėjus atrankos komisija bei Respublikos Prezidentas. Be
to, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta,
kad, užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, jog paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus.
Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina
visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai. Atsižvelgiant į Teismų įstatyme apibrėžiamą teisėjo statusą, jo funkcijas ir įgaliojimus, nusprendžiant dėl teisminiame procese dalyvaujančių asmenų teisių ir / ar pareigų, vertintina, kad įstatymų leidėjas tikslingai Teismų įstatymo
531 straipsnio 4 dalyje išskyrė psichologinio vertinimo tikslą – nustatyti asmenybės būdo
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ir pažintinės veiklos savybes, į kurias, be kita ko, atsižvelgiant, sprendžiama dėl pretendento į teisėjus ar teisėjo galimybių eiti teisėjo pareigas.
11. Taip pat SAM pažymi, kad Teisėjų taryba 2015 m. gruodžio 1 d. raštu
Nr. 36P-25E-(7.1.1) kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir
Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją su siūlymais keisti Sveikatos tikrinimo aprašo nuostatas. Šio kreipimosi pagrindu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl darbo grupės reikalavimų pretendentų į
teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos
aprašui peržiūrėti“ buvo sudaryta darbo grupė, į kurios sudėtį įėjo Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos, Teisėjų tarybos bei
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovai. Šioje darbo grupėje dėl Sveikatos
tikrinimo aprašo nuostatų priimti tam tikri siūlymai. Minėtos darbo grupės posėdžių
metu dėl dalies klausimų nuomonės išsiskyrė. Sveikatos apsaugos ministerija laikėsi nuomonės, kad psichologinis vertinimas pagal Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalį yra privalomas (įforminamas ar atskiru dokumentu ar kaip kito medicinos dokumento sudedamoji dalis), tačiau keliamas siūlymas (Sveikatos tikrinimo aprašo 9.5 punkto keitimas)
labiau būtų susijęs su pačia teisėjų atrankos procedūra. Psichologinio vertinimo išvados
surašymo ir pateikimo klausimu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (2016 m.
rugpjūčio 8 d. raštas Nr. (1.11)7R-6152) bei Teisėjų tarybos (2016 m. spalio 11 d. raštas
Nr. 3GP-174-(7.1.1) nuomonės liko skirtingos, o į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. (1.1.41-141)10-10516 pateiktus argumentus bei siūlymus Teisėjų taryba atsakymo nepateikė.
12. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas ir atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Teisingumo ministerija, TM) atsiliepimas, kuriame išreiškiama analogiška
pozicija, kaip ir Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepime, t. y. ginčijamas Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktų nuostatas pripažinti neprieštaraujančiomis Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 daliai, taip pat konstituciniams teisinės valstybės ir žmogaus asmens neliečiamumo principams.
13. Teisingumo ministerija atsiliepime papildomai nurodo, kad rengiant Sveikatos
tikrinimo aprašo pakeitimus (įsigaliojusius 2012 m. gruodžio 19 d. ir kurie įtvirtino norminėje administracinėje byloje tiriamas Sveikatos tikrinimo aprašo nuostatas) buvo atsižvelgta į 2012 m. lapkričio 19 d. Teisingumo ministerijoje vykusio susitikimo metu suinteresuotų institucijų atstovų (Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Pretendentų į teisėjus
atrankos komisijos, Teisėjų tarybos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro, Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos psichologų sąjungos) pateiktas preliminaraus pobūdžio pastabas ir pasiūlymus dėl pretendentų į teisėjus atrankos proceso tobulinimo galimybių. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija savo kompetencijos ribose dėl
Sveikatos tikrinimo aprašo pakeitimo ir ypatingų asmens duomenų jokių pastabų neturėjo.
III.
14. Teisėjų taryba nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pateikė nuomonę, kad Teismų įstatyme numatytas teisinis reglamentavimas tiek dėl teisėjų sveikatos
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pažymėjimų, tiek dėl psichologinio vertinimo išvadų bei dėl jų pateikimo Nacionalinei
teismų administracijai nėra pakankamai aiškus ir išsamus, todėl Sveikatos tikrinimo
aprašo 9.4 ir 9.5 punktuose nustatytų reikalavimų teisėtumas turėtų būti vertinamas ne
tik Teismų įstatymo nuostatų interpretavimo, tačiau ir konstitucinių principų kontekste.
15. Dėl Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 punkto Teisėjų taryba pažymi, jog Teismų
įstatymo 531 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalių nuostatos yra bendro pobūdžio, jos nenumato,
kokiais tikslais atliekamas teisėjų ir pretendentų į juos sveikatos patikrinimas, kokio dokumento forma turi būti pateikti psichologinio vertinimo, kurį apima sveikatos patikrinimas, rezultatai ir pan. Detalesnė yra minėto straipsnio 4 dalis, kuri nustato, kad sveikatos patikrinimas apima ir psichologinį vertinimą, taip pat, kad psichologinis vertinimas
atliekamas asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti. Atsižvelgdama į tai,
Teisėjų taryba mano, kad psichologinio vertinimo rezultatai, atspindintys jo metu nustatytas tikrinamo asmens asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybes, pagal Teismų įstatymą galėtų būti įforminami tiek atskirame dokumente, tiek bendrame dokumente, kuris
surašomas po sveikatos patikrinimo.
16. Dėl Sveikatos tikrinimo aprašo 9.5 punkto Teisėjų taryba nurodo, kad sistemiškai vertinant Teismų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies, 531 straipsnio, 532 straipsnio
1 dalies, 66 straipsnio, 67 straipsnio 1 dalies, 68 straipsnio nuostatas, psichologinio vertinimo metu nustatytų asmens būdo ir pažintinių savybių aprašymas, esantis sveikatos
pažymėjimo dalimi, manytina, galėtų būti teikiamas Nacionalinei teismų administracijai.
Tokį aiškinimą, be kita ko, pagrindžia Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalyje nurodyto
psichologinio vertinimo tikslas – asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti. Jei įstatymų leidėjas įtvirtino reikalavimą nustatyti pretendentų į teisėjus ir teisėjų
asmenybės būdo ir pažintines veiklos savybes, toks nustatymas neturėtų būti savitikslis,
o turėtų prasmę tik tada, jei šios savybės taptų žinomos su pretendento į teisėjus ar teisėjo karjera susijusius sprendimus priimantiems subjektams. Manytina, kad Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalyje įtvirtinus psichologinio vertinimo tikslą, tuo pačiu implicitiškai buvo suteiktas teisinis pagrindas poįstatyminiame teisės akte įtvirtinti psichologinio
vertinimo išvados pateikimą ir panaudojimą. Kita vertus, be minėtos Teismų įstatymo
532 straipsnio 1 dalies, kitos Teismų įstatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, kam ir kokiu
tikslu turi būti pateikti teisėjo ar pretendento į aukštesnės pakopos teisėjus sveikatos patikrinimo rezultatai. Taigi, Teisėjų tarybos nuomone, pačiame Teismų įstatyme numatytas teisinis reglamentavimas tiek dėl teisėjų sveikatos pažymėjimų, tiek dėl psichologinio
vertinimo išvadų pateikimo Nacionalinei teismų administracijai nėra pakankamai aiškus
ir išsamus.
17. Teisėjų taryba nurodo ir tai, kad, teikdama savo išvadą dėl pateikto derinti
Sveikatos tikrinimo aprašo (9.5 p.) pakeitimo projekto Sveikatos apsaugos ministerijai,
atkreipė dėmesį į tai, kad Sveikatos tikrinimo apraše numatyta psichologinio vertinimo
išvada yra ypatingų asmens duomenų, susijusių su asmens sveikata, turintis dokumentas
(Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 str. 8 d.). Tik Sveikatos tikrinimo apraše
įtvirtinta pareiga teisėjui ar pretendentui į teisėjus tokią išvadą pateikti Nacionalinei teismų administracijai, Teisėjų tarybai kėlė abejonių dėl jos atitikties ADTAĮ 5 straipsnyje
įtvirtintiems ypatingų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams, taip pat Pacientų
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies, 9 straipsnio 1 ir 3 dalies
nuostatoms, reglamentuojančioms paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir
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jos ypatumus. Atsižvelgusi į tai, Teisėjų taryba buvo pateikusi siūlymą Sveikatos tikrinimo aprašą šiuo aspektu keisti, atsisakant psichologinio vertinimo išvados privalomo pateikimo Nacionalinei teismų administracijai, paliekant teisę asmeniui laisva valia pačiam
pateikti psichologinio vertinimo išvadą Nacionalinei teismų administracijai.
18. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gauta ir Nacionalinės teismų administracijos nuomonė, kuri iš
esmės atitinka Teisėjų tarybos išdėstytą poziciją.
19. Papildomai Nacionalinė teismų administracija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal
susiklosčiusią praktiką ir poreikį psichologinio vertinimo, atliekamo asmenybės būdo ir
pažintinės veiklos savybėms nustatyti, rezultatai šiuo metu naudojami teisėjų atrankose,
t. y. pagal vieną iš Sveikatos tikrinimo aprašo 8.1 punkte numatytų asmens ir ypatingų
duomenų (apie asmens psichologinį vertinimą) tvarkymo tikslų. Asmenis, pretenduojančius į atitinkamo teismo teisėjo, teismo vadovo pareigas, atrenka Teismų įstatymo
551 straipsnyje numatyta Lietuvos Respublikos Prezidento formuojama Pretendentų į teisėjus atrankos komisija, kurios tikslas – padėti Lietuvos Respublikos Prezidentui atrinkti
tinkamiausius pretendentus į Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų teisėjus, pirmininkus, pirmininkų pavaduotojus, skyrių pirmininkus
(Teismų įstatymo 551 str. 1 d., 61 str. 4 d., 63 str. 2-4 d., 64 str. 5 d., 691 str. 3 d., 76 str. 1 d.,
78 str. 1 d., Atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Prezidento 2008 m. rugpjūčio 29 d. dekretu Nr. 1K-1492, 1 p.). Taigi Sveikatos tikrinimo aprašo 8.1 punkte numatytu asmens duomenų tvarkymo tikslu, iš esmės suderintu su
Atrankos komisijos veiklos tikslu – teisėjų atrankoms, Nacionalinė teismų administracija
teikia šiai minėtai komisijai psichologinio vertinimo išvadas apie atrankose dalyvaujančius pretendentus.
20. Nacionalinė teismų administracija pažymi, jog Atrankos komisija, atrinkdama
tinkamiausius asmenis į teisėjų ar teismų vadovų pareigas, juos vertina pagal atitinkamus
vertinimo kriterijus, kurie Teismų įstatyme nustatyti tiesiogiai arba nukreipiant į jo įgyvendinamuosius teisės aktus, tvirtinamus Lietuvos Respublikos Prezidento arba Teisėjų
tarybos (Teismų įstatymo 551 str. 1, 7 d., 691 str. 1, 2 d., 76 str. 1 d., 78 str. 1 d.). Visuose
vertinimo kriterijuose numatytos vertinti atrankoje dalyvaujančių pretendentų asmeninės savybės bei nebaigtinis galimas duomenų šaltinių apie jas sąrašas. Teismų įstatymo
531 straipsnio 4 dalyje numatyto psichologinio vertinimo rezultatai – Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktuose įvardyta psichologinio vertinimo išvada – yra vienas iš
duomenų šaltinių pretendento asmeninėms savybėms įvertinti atrankos į teisėjo, teismo
vadovo pareigas proceso metu. Psichologinio vertinimo išvada, parengta nepriklausomo
specialių profesinių žinių ir reikiamą kvalifikaciją turinčio asmens – Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro psichologo, atlikusio psichologinį vertinimą pagal šiam vertinimui taikomas procedūras ir metodikas (Sveikatos tikrinimo aprašo 8.2 p.), yra svarbus
teisėjų atrankos asmeninių savybių kriterijaus įvertinimo šaltinis. Ši išvada sudaro sąlygas atrankos proceso metu objektyviau įvertinti pretendento į atitinkamas teisėjo ar teismo vadovo pareigas asmenines savybes, svarbias šioms pareigoms. Psichologinio vertinimo išvadoje esanti informacija sudaro sąlygas Atrankos komisijai lyginti joje ir kituose
duomenų šaltiniuose apie pretendento asmenines savybes esančią informaciją, kuri pagal
jos parengimą ir prigimtį yra subjektyvaus pobūdžio (darboviečių, pretendento veiklos
priežiūrą atliekančio subjekto, „priimančio“ teismo po susitikimo su pretendentu teikia51
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mos nuomonės, išvados, Atrankos komisijos pokalbio su pretendentu metu šiai komisijai
paliktas įspūdis).
21. Nacionalinės teismų administracijos nuomone, atrankos į teisėjo, teismo vadovo pareigas proceso vykdymo metu neturint nepriklausomo profesionalo atlikto pretendento psichologinio vertinimo rezultatų, asmeninių pretendento savybių, kaip vieno iš
atrankos kriterijaus, objektyviam vertinimui užtikrinti, reikėtų keisti atrankos į teisėjus,
teismų vadovus procedūrą, į ją įtraukiant nešališką išorės ekspertų atliekamą asmeninių
savybių (kompetencijų) vertinimą, pvz., analogišką taikomam atrenkant asmenis į vadovaujamas pareigas valstybės tarnyboje. Šiuolaikinėse privataus ir viešojo sektoriaus vadovų atrankos procedūrose asmeninės pretendentų kompetencijos dažniausiai vertinamos
būtent profesionalių psichologų.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
22. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo pradėtas tyrimas dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 „Dėl Reikalavimų pretendentų į
teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai
ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (2012 m. gruodžio
13 d. įsakymo Nr. V-1149/1R-334 redakcija) 9.4 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad
kartu su galutine išvada pateikiama ir psichologo surašyta <...> teisėjo psichologinio vertinimo išvada, bei 9.5 punkto ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad užpildyta ir patvirtinta
F Nr. 046/a kartu su <...> teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama <...> teisėjui, kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai, atitikties Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 531 straipsnio 4 daliai, taip pat konstituciniams teisinės valstybės ir žmogaus asmens neliečiamumo principams. Taigi ginčijamų nuostatų teisėtumas šioje norminėje administracinėje byloje bus vertinamas būtent šiuo aspektu.
23. Ginčijama Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 punkto (redakcija, galiojanti nuo
2012 m. gruodžio 19 d.) nuostata nustato, kad galutinę išvadą apie tai, ar asmuo dėl sveikatos būklės gali (negali) dirbti teisėju, priima Gydytojų konsultacinė komisija, įvertinusi tyrimus bei visų specialistų išvadas ir vadovaudamasi šio Aprašo III dalyje nurodytais
reikalavimais pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai. Ji įrašoma į Medicininį pažymėjimą (F Nr. 046/a), pasirašoma Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininko ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu ir GKK antspaudu. Kartu su galutine išvada pateikiama
psichologo surašyta pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada, pasirašoma psichologo ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu. Taip pat Sveikatos tikrinimo
aprašo 9.5 punkto (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gruodžio 19 d.) nuostata numato,
kad užpildyta ir patvirtinta F Nr. 046/a kartu su pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama pretendentui į teisėjus ar teisėjui, kuris pateikia ją
Nacionalinei teismų administracijai.
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V.
24. Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas skirtas nustatyti pretendentų į teisėjus
ir teisėjų privalomo sveikatos tikrinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Medicinos centre reikalavimus ir tvarką.
25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-196/1R-80 (taip pat ir 2012 m.
gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1149/1R-334 redakcijos) preambulėje nurodyta, jog
Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų
sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas patvirtintas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 531 straipsniu.
26. 2008 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39,
42, 43, 47, 51, 55(1), 57, 61, 63, 64, 69-1, 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 84,
85, 86, 90, 98, 101, 103 straipsnių, XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo, 106, 107,
108, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 129 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 89, 109, 110,
111, 112, 125 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 53(1),
53(2) straipsniais ir IX skyriaus trečiuoju skirsniu įstatymu Nr. X-1685, su tam tikromis išimtimis įsigaliojusiu 2008 m. rugsėjo 1 d., buvo pakeistas ir papildytas Teismų
įstatymas, inter alia (be kita ko) papildant jo 43 straipsnį nuostata, jog teisėjas privalo
tikrintis sveikatą šio Įstatymo 531 straipsnyje nustatyta tvarka (5 d.), bei papildant įstatymą 531 straipsniu, numatančiu pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo
tvarką. Tokio įstatymo pakeitimo projekto aiškinamajame rašte (2008 m. balandžio 30 d.
Nr. XP-3061) buvo nurodyta, kad Teismų įstatymo 43 straipsnio pakeitimu ir papildymu
siekiama, be kita ko, įpareigoti teisėjus nuolat tikrinti sveikatą, o 531 straipsnyje, kuriuo
siūlyta papildyti Teismų įstatymą, nustatyti, kad teisėjų sveikatos patikrinimas atliekamas
ne rečiau kaip kartą per penkerius metus ir toks patikrinimas atliekamas Vidaus reikalų
ministerijos Medicinos centre, kadangi iki tol teisėjų sveikata buvo tikrinama sveikatos
priežiūros įstaigoje pagal teisėjo gyvenamąją vietą.
27. Teismų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) 531 straipsnio
3 dalis numato, kad reikalavimus pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo tvarkos aprašą tvirtina sveikatos apsaugos
ministras ir teisingumo ministras, suderinę su Teisėjų taryba. Taigi Sveikatos tikrinimo
aprašas patvirtintas, realizuojant Teismų įstatymo 531 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą įstatymų leidėjo pavedimą teisingumo ministrui ir sveikatos apsaugos ministrui nustatyti sveikatos reikalavimus ir sveikatos patikrinimo tvarką, taikomus inter alia teisėjams.
28. Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalis numato, kad pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimas apima ir psichologinį vertinimą. Psichologinis
vertinimas atliekamas asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti.
Atsižvelgiant į šią Teismų įstatymo nuostatą, kolegialių institucijų 2009 m. kovo 19 d.
įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtintas Sveikatos tikrinimo aprašas buvo pakeistas teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu
Nr. V-1149/1R-334, išdėstant jį nauja redakcija. Pakeitimu, be kita ko, buvo pakeistos
ir šioje norminėje administracinėje byloje tiriamos Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 bei
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9.5 punktų nuostatos, numatant, jog kartu su galutine išvada pateikiama psichologo surašyta pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada, pasirašoma psichologo ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu, (9.4 p.) bei užpildytas ir patvirtintas
Medicininis pažymėjimas (galutinė išvada, F Nr. 046/a) kartu su pretendento į teisėjus
ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama pretendentui į teisėjus ar teisėjui,
kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai (9.5 p.). Būtent minėtos redakcijos
Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 bei 9.5 punktų nuostatos ir yra šios norminės administracinės bylos dalykas.
29. Aptariamos redakcijos Sveikatos tikrinimo aprašo rengėjas – Teisingumo ministerija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-196/1R-80 „Dėl Reikalavimų
pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą grindė argumentais, jog įstatymų leidėjas akcentuoja psichologinio pasirengimo teisėjo darbui svarbą, todėl atrenkant
ir skiriant teisėjus tam turi būti skiriamas ypatingas dėmesys; siūloma tvarka siekiama
sudaryti sąlygas, kad atrenkant teisėjus Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nariai,
o vėliau – ir Respublikos Prezidentas, turėtų galimybę visapusiškai susipažinti su atliktu pretendento į teisėjus psichologiniu vertinimu, neapsiribojant medicinos dokumento
išrašo forma F Nr. 046/a, kurioje iš esmės tik nurodoma, ar pretendentas į teisėjus gali
(negali) dirbti teisėju.
VI.
30. Vertinant, ar ginčijamas teisinis reguliavimas atitinka Teismų įstatymo
53 straipsnio 4 dalies nuostatas bei konstitucinius teisinės valstybės ir žmogaus asmens
neliečiamumo principus, pažymėtina, kad Sveikatos tikrinimo aprašas reglamentuoja
teisinius santykius, susijusius su viena svarbiausių asmens gyvenimo sferų – jo darbine
(profesine) veikla, daugiausiai lemiančia šio asmens socialinę, materialinę padėtį, psichologinę, dvasinę žmogaus savijautą. Nuo Sveikatos tikrinimo aprašo turinio, t. y. jame
įtvirtintų sveikatos patikrinimo tvarkos reikalavimų priklauso, ar konkretus asmuo įgis
galimybę eiti (tęsti) teisėjo pareigas.
31. Minėta, jog Teismų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.)
43 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teisėjas privalo tikrintis sveikatą šio Įstatymo
531 straipsnyje nustatyta tvarka (pretendentai – prieš laikant pretendentų į teisėjus egzaminą, o teisėjai – ne rečiau kaip kartą per penkerius metus (Teismų įstatymo 531 str.
1, 2 d.). Pagal Teismų įstatymo 51 straipsnio 1 dalį pretendentas gali būti skiriamas į
apylinkės teismo teisėjus, be kita ko, pateikęs sveikatos pažymėjimą. Teismų įstatymo
532 straipsnio, numatančio preliminarų pretendentų į teisėjus dokumentų tikrinimą,
1 dalis reikalauja, kad pretendentas į teisėjus pateiktų Nacionalinei teismų administracijai dokumentus, patvirtinančius, kad jis atitinka šio Įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje
nustatytus reikalavimus. Taip pat asmuo gali būti skiriamas apygardos administracinio
teismo ar apygardos teismo teisėju, be kita ko, pateikęs sveikatos pažymėjimą (Teismų
įstatymo 66 str. 1 d.). Be to, Vyriausiojo administracinio teismo ar Apeliacinio teismo teisėju taip pat gali būti skiriamas asmuo, be kita ko, pateikęs sveikatos pažymėjimą
(Teismų įstatymo 67 str. 1 d.). Toks pat reikalavimas numatytas ir asmeniui, siekiančiam
1

54

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

tapti Aukščiausiojo Teismo teisėju (Teismų įstatymo 68 str. 1 d.). Pagal Teismų įstatymo
90 straipsnio 1 dalies 3 punktą teisėjas atleidžiamas iš pareigų dėl sveikatos būklės, t. y.
kai inter alia suserga nepagydoma ar kita ilgalaike liga, kliudančia jam eiti teisėjo pareigas (Teismų įstatymo 90 str. 2 d.). Iš to, kas išdėstyta, išplaukia, kad atitikimas sveikatos
būklės reikalavimams ir sveikatos tikrinimas yra viena iš specialiųjų sąlygų, leidžiančių
asmeniui užimti ir / ar toliau eiti teisėjo pareigas. Pretendentui į teisėjus ar teisėjui neatitinkant sveikatos būklės reikalavimų ir / ar neįvykdžius reikalavimo pasitikrinti sveikatą,
tai lemia neigiamų teisinių pasekmių atsiradimą (nepaskyrimo į teisėjo pareigas ar atleidimo iš šių pareigų atveju).
32. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šios bylos kontekste atsižvelgtina į teisiškai reikšmingų aplinkybių visumą, be kita ko – teisėjo statusą, teisėjo ir teismų nepriklausomumą, jo garantijas ir kitą teisėjo konstitucinio statuso specifiką. Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas savo aktuose yra suformulavęs plačią oficialiąją konstitucinę doktriną, kurioje konstitucinio teisinės valstybės principo (kuris, kaip ne kartą
savo aktuose yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, integruoja įvairias Konstitucijoje
įtvirtintas, jos saugomas ir ginamas vertybes ir kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija) kontekste aiškinamas ir konstitucinis teisėjo ir teismų nepriklausomumo imperatyvas (pvz., Konstitucinio Teismo 2009 m. gegužės 15 d., 2010 m.
birželio 29 d., 2011 m. vasario 14 d. nutarimai). Ši oficiali konstitucinė doktrina suponuoja, kad teisėjo ir teismų nepriklausomumas – vienas iš esminių demokratinės teisinės
valstybės principų, įtvirtintų Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje (pvz., Konstitucinio
Teismo 1999 m. gruodžio 21 d., 2001 m. vasario 12 d., 2004 m. gegužės 13 d., 2006 m.
sausio 16 d. nutarimai). Tai reiškia, kad teisėjo bei teismų nepriklausomumas išplaukia iš
konstitucinių nuostatų, o jis užtikrinamas Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtinant teisėjų statusą, jų procesinį nepriklausomumą, įgaliojimų trukmės bei asmens neliečiamumą,
teisėjo socialinio (materialinio) pobūdžio garantijas, teismų organizacinį savarankiškumą
ir savivaldą, finansinį ir materialinį techninį aprūpinimą. Šios garantijos yra tarpusavyje
glaudžiai susijusios; teisėjo ir teismų nepriklausomumo apskritai negalima vertinti pagal
kokį nors vieną, kad ir labai reikšmingą, požymį, todėl visuotinai pripažįstama, jog pažeidus kurią nors iš teisėjo ir teismų nepriklausomumo garantijų gali būti pakenkta teisingumo įgyvendinimui, kiltų pavojus, kad nebus užtikrinamos žmogaus teisės ir laisvės,
nebus garantuota teisės viršenybė (pvz., Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 6 d.,
1999 m. gruodžio 21 d., 2001 m. liepos 12 d., 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 22 d.,
2011 m. vasario 14 d. nutarimai).
33. Konstitucinis Teismas taip pat ne kartą yra pažymėjęs, jog Konstitucijoje įtvirtinto teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo turi būti paisoma ir įstatymais nustatant teisėjų paskyrimo, paaukštinimo (t. y. paskyrimo aukštesnės grandies teismo teisėju
atleidus iš ankstesnių pareigų arba paskyrimo į vadovaujančias ar aukštesnes vadovaujančias pareigas tame pačiame teisme), perkėlimo (darbo vietos keitimo) ar atleidimo iš
pareigų tvarką, reguliuojant kitus santykius, susijusius su teisėjų paskyrimu, paaukštinimu, perkėlimu ar atleidimu iš pareigų. Toks teisinis reguliavimas neturi pažeisti teisėjo ir
teismų nepriklausomumo principo. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal
Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kad Respublikos Prezidentas,
prieš kreipdamasis į Konstitucijos 112 straipsnio 5 dalyje nurodytą specialią įstatymo
numatytą teisėjų instituciją patarimo dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar
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atleidimo iš pareigų, turėtų tokį kreipimąsi derinti su kuria nors valstybės institucija, kuriuo nors valstybės pareigūnu, kuria nors kita institucija, kuriuo nors kitu asmeniu. Pagal
Konstituciją Respublikos Prezidento kreipimosi į minėtą specialią teisėjų instituciją patarimo negali saistyti ir nesaisto jokios valstybės institucijos, jokio valstybės pareigūno, jokios kitos institucijos, jokio kito asmens sprendimai. Konstitucija nesuponuoja galimybės
nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kad asmenys, išlaikę atitinkamą egzaminą ar egzaminus ir įtraukti į kandidatų tapti teisėjais sąrašus, būtų kaip nors reitinguojami, būtų sudaromos jų pirmumo ar kitokios eilės ir pan., kurios susaistytų Respublikos Prezidentą,
jam kreipiantis į Konstitucijos 112 straipsnio 5 dalyje nurodytą specialią įstatymo numatytą teisėjų instituciją patarimo dėl teisėjo paskyrimo. Taip pat oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje pažymima, jog jokie minėtos specialios teisėjų institucijos patarimai (ar
kiti sprendimai) negali būti grindžiami prielaidomis, subjektyviomis minėtos specialios
teisėjų institucijos narių nuostatomis ar nuomonėmis, juos būtina pagrįsti vien nustatytais (išsiaiškintais) faktais, įvertinus atitinkamų asmenų profesinį pasirengimą ir tokias
asmenines savybes, kitas aplinkybes, kurios lemia jų tinkamumą ar netinkamumą atitinkamoms pareigoms (ar teisėjo darbui apskritai). Įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti
tokį teisinį reguliavimą, kad minėta speciali teisėjų institucija turėtų įgaliojimus gauti iš
valstybės ir savivaldybių institucijų (jų pareigūnų) visą reikalingą informaciją, kuri leistų išsiaiškinti ir įvertinti visas turinčias reikšmės aplinkybes (pvz., Konstitucinio Teismo
1999 m. gruodžio 21 d., 2006 m. gegužės 9 d. nutarimai).
34. Taigi, atsižvelgus į oficialios konstitucinės doktrinos formuluojamus išaiškinimus teisėjo ir teismų nepriklausomumo bei teisėjų skyrimo, profesinės karjeros ir atleidimo iš pareigų aspektu, šios norminės administracinės bylos kontekste akcentuojama, jog
įstatymais nustatant teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų
tvarką, t. y. reglamentuojant jų profesinės karjeros klausimus, negalima pažeisti teisėjo ir
teismų nepriklausomumo principo, kaip vienos iš konstitucinio teisinės valstybės principo, integruojančio įvairias Konstitucijoje įtvirtintas, jos saugomas ir ginamas vertybes
ir kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija, sudėtinių dalių. Taip pat šios norminės administracinės bylos kontekste tai suponuoja, kad negali būti
nustatytas toks reglamentavimas, kuris sudarytų prielaidas nulemti asmens paskyrimą
teisėju ar teisėjo paaukštinimą, subjektyviai interpretuojant aplinkybes ar faktus, kurie
objektyviai nesusiję su atitinkamų asmenų profesiniu pasirengimu ir tokiomis asmeninėmis savybėmis, kitomis aplinkybėmis, kurios lemia jų tinkamumą ar netinkamumą
atitinkamoms pareigoms (ar teisėjo darbui apskritai). Be to, negali būti nustatytas toks
teisinis reglamentavimas, kuris nulemtų sąlygas bei galimybę asmenis, kurie iš esmės yra
vienodoje padėtyje, nesant tam pakankamo objektyvaus pagrindo, vertinti skirtingai.
35. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad konstitucinis teisinės valstybės principas, apimdamas daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, be kita ko, apima ir teisės aktų hierarchijos reikalavimą, iš kurio kyla įstatymų viršenybės poįstatyminių teisės
aktų atžvilgiu principas (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimą).
Konstitucinis Teismas savo aktuose yra ne kartą konstatavęs, kad šis konstitucinis principas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris
konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ar sukurti naujų
bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes taip būtų
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pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu
(Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. sausio 19 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas,
nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (žr.,
pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2010 m. kovo 9 d., 2012 m. balandžio
18 d., 2013 m. vasario 20 d. nutarimus). Įstatymai nustato bendro pobūdžio taisykles, o
poįstatyminiuose teisės aktuose jos gali būti detalizuojamos, reglamentuojama jų įgyvendinimo tvarka (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1996 m. gruodžio
19 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimus). Konstitucinėje jurisprudencijoje yra pažymėta, kad
tais atvejais, kai Konstitucijoje nereikalaujama tam tikrus joje nurodytus santykius reguliuoti būtent įstatymu ir kai pagal Konstituciją tokių santykių reguliavimas nėra priskirtas kitų valstybės valdžią vykdančių institucijų išimtinei kompetencijai, įstatymų leidėjas gali įstatyme nustatyti, kad tam tikrus santykius reguliuoja Vyriausybė ar jos įgaliota
institucija (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d., 2014 m. gegužės 9 d.
nutarimus).
36. Viešojo administravimo srityje, be kita ko, apimančioje įgaliojimus turinčio
viešojo administravimo subjekto atliekamą administracinio reglamentavimo (teisėkūros) veiklą, konstitucinis teisinės valstybės principas realizuojamas inter alia Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2014 m. lapkričio 11 d. įstatymo Nr. XII1317 redakcija) 3 straipsnio 1 dalyje, įtvirtinančioje įstatymo viršenybės principą, kuris
reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą
turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius
pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Aiškindamas įstatymo viršenybės, taip pat kitus
iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius imperatyvus, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas savo praktikoje taip pat nuosekliai vadovaujasi nuostata, kad
valdžios institucijos privalo veikti aukštesnės galios teisės aktais suteiktos kompetencijos ribose bei laikytis tam tikrų reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės
principo (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
2015 m. gruodžio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-7-552/2015). Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra nurodęs ir tai, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas
priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės
principas (inter alia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 28 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2012 m.
gegužės 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I502-12/2012, 2016 m. liepos 21 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I-13-520/2016). Šios teisės aiškinimo bei taikymo
nuostatos inter alia taikytinos ir tais atvejais, kai konstatuojamas kompetencijos viršijimas dėl dalies priimtame norminiame teisės akte nustatyto teisinio reguliavimo.
37. Taigi pagal oficialios konstitucinės doktrinos ir administracinės jurisprudencijos nuostatas, teisėkūros subjektai, įgyvendindami jiems pavestus įgaliojimus administracinio reglamentavimo (teisėkūros) srityje, privalo paisyti konstitucinio teisinės valstybės
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principo suponuojamų reikalavimų, inter alia nepažeisti teisės aktų hierarchijos, įstatymų viršenybės imperatyvų ir įstatymo įgyvendinamajame teisės akte nustatyti tokį teisinį
reguliavimą, kuris nekonkuruotų, neprieštarautų įstatyme nustatytajam, kuris būtų grindžiamas įstatymu ir jį detalizuotų tik įstatyme nustatytose ribose.
38. Atsižvelgdama į nurodytus išaiškinimus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
jog Sveikatos apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija, turėdamos įgaliojimus nustatyti reikalavimus pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai bei pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo tvarką, šiuos įgaliojimus galėjo įgyvendinti tik laikydamosi tam
tikrų reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės principo, inter alia teisėjo ir
teismų nepriklausomumo, teisės aktų hierarchijos, įstatymų viršenybės imperatyvų.
39. Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalis, įtvirtindama pretendentų į teisėjus ir
teisėjų sveikatos patikrinimo sampratą, numato, kad sveikatos patikrinimas apima ir psichologinį vertinimą, o psichologinis vertinimas atliekamas asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti. Tai reiškia, jog įstatymų leidėjas pretendentų į teisėjus ir
teisėjų sveikatos patikrinimą supranta ne tik kaip fizinės, tačiau ir kaip psichinės asmens
sveikatos patikrinimą. Šiuo aspektu pretendentų į teisėjus ir teisėjų psichologinis vertinimas, bendrąja prasme būdamas vienu iš asmens psichinės sveikatos indikatorių, turi būti
atliekamas tik Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalyje nustatyta apimtimi – asmenybės
būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti. Taigi ši Teismų įstatymo nuostata būtent ir
numato psichologinio vertinimo turinį.
40. Sistemiškai aiškinant Teismų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies, 531 straipsnio,
2
53 straipsnio 1 dalies, 66 straipsnio 1 dalies, 67 straipsnio 1 dalies, 68 straipsnio 1 dalies bei Sveikatos tikrinimo aprašo 9.1, 9.4 ir 9.5 punktų nuostatas, darytina išvada, jog
pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo rezultatai fiksuojami sveikatos pažymėjime (Medicininis pažymėjimas F Nr. 046/a), kuriame įrašoma galutinė Gydytojų
konsultacinės komisijos, įvertinusios tyrimus bei visų specialistų išvadas, pateiktas asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje) (F Nr. 025/a), ir besivadovaujančios
šio Sveikatos tikrinimo aprašo III dalyje nurodytais reikalavimais pretendentų į teisėjus ir
teisėjų sveikatai, išvada apie tai, ar asmuo dėl sveikatos būklės gali (negali) dirbti teisėju.
Toks pažymėjimas yra medicininis dokumentas, kuris patvirtina pretendento į teisėjus ar
teisėjo sveikatos būklės atitiktį reikalavimams pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai
bei galimybę atlikti teisėjo funkcijas (eiti teisėjo pareigas), ir yra teikiamas atitinkamoms
institucijoms, kompetentingoms priimti sprendimus dėl teisėjų skyrimo, profesinės karjeros ir atleidimo iš pareigų. Taigi įstatyme įtvirtintas psichologinio vertinimo tikslas
yra kartu su kitais sveikatos patikrinimo metu surinktais duomenimis įvertinti / nustatyti asmens tinkamumą eiti teisėjo pareigas. Todėl ir psichologinio vertinimo rezultatai
(išvada bendrąja prasme), atspindintys jo metu nustatytas tikrinamo asmens asmenybės
būdo ir pažintinės veiklos savybes, pagal minėtą teisinį reguliavimą gali būti įforminami tik medicininiame dokumente (F Nr. 025/a), kuriame įrašomi visi sveikatos patikrinimo duomenys, įdedami psichologinių tyrimų protokolai, kiti pretendento į teisėjus ar
teisėjo Medicinos centrui pateikti medicininės apskaitos dokumentai, ir kuriuo remdamasi GKK priima galutinę išvadą apie asmens tinkamumą teisėjo darbui, įrašomą bendrame medicininiame dokumente – sveikatos pažymėjime (F Nr. 046/a). Sisteminis minėtų Teismų įstatymo bei Sveikatos tikrinimo aprašo nuostatų aiškinimas suponuoja, kad
bendrasis sveikatos pažymėjimas (F Nr. 046/a) yra vienintelis medicininis dokumentas,
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kuriame turi būti pateikta galutinė išvada dėl asmens tinkamumo teisėjo darbui, be kita
ko, įvertinus ir Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalyje numatyto psichologinio vertinimo
turinio rezultatą (išvadą), įrašytą asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje)
(F Nr. 025/a) kartu su kitais sveikatos patikrinimo duomenimis. Pažymėtina, jog kitokios
ar papildomos formos psichologinio vertinimo rezultatui (išvadai) įtvirtinti Teismų įstatymas nenumato. Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalyje įtvirtinus psichologinį vertinimą ir jo turinį, kaip sudėtinę pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo dalį,
implicitiškai nebuvo suteiktas teisinis pagrindas poįstatyminiame teisės akte įtvirtinti atskiros psichologinio vertinimo išvados pateikimą.
41. Aptartas teisinis reguliavimas nagrinėjamos norminės administracinės bylos
kontekste išplėstinei teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad Teismų įstatymas sveikatos
apsaugos ministrui bei teisingumo ministrui nesuteikia įgaliojimų savo įsakymu nustatyti tokią pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo tvarką, pagal kurią kartu su
galutine Gydytojų konsultacinės komisijos išvada apie tai, ar asmuo dėl sveikatos būklės
gali (negali) dirbti teisėju, būtų pateikiama ir papildoma psichologo surašyta pretendento
į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada, pasirašoma psichologo ir patvirtinama
asmeniniu jo spaudu, – tokie įgaliojimai jiems eksplicitiškai įstatyme nenustatyti. Kadangi
tiriama nuostata, jog kartu su galutine išvada pateikiama psichologo surašyta pretendento
į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada, neatitinka Teismų įstatymo 531 straipsnyje nustatytos pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo tvarkos ir buvo priimta viršijant sveikatos apsaugos ministrui bei teisingumo ministrui įstatymais suteiktus
įgaliojimus, Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad kartu
su galutine išvada pateikiama ir psichologo surašyta <...> teisėjo psichologinio vertinimo
išvada, prieštarauja iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kylančiam reikalavimui teisėkūros subjektams paisyti teisės aktų hierarchijos, įstatymų
viršenybės principui ir Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalies nuostatoms.
42. Padaryta išvada neatsiejamai susijusi ir su Sveikatos tikrinimo aprašo 9.5 punkto ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad užpildyta ir patvirtinta F Nr. 046/a kartu su <...>
teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama <...> teisėjui, kuris pateikia ją
Nacionalinei teismų administracijai, teisėtumo vertinimu. Šiame išplėstinės teisėjų kolegijos sprendime konstatuota, kad bendrasis sveikatos pažymėjimas (F Nr. 046/a) yra vienintelė forma, kurioje turi būti pateikta galutinė išvada dėl asmens tinkamumo teisėjo
darbui, be kita ko, įvertinus ir psichologinio vertinimo rezultatą (išvadą), įrašytą medicininiame dokumente (F Nr. 025/a) kartu su kitais sveikatos patikrinimo duomenimis,
ir kuri yra teikiama atitinkamoms institucijoms, kompetentingoms priimti sprendimus
dėl teisėjų skyrimo, profesinės karjeros ir atleidimo iš pareigų. Taip pat kitokios ar papildomos formos psichologinio vertinimo rezultatui (išvadai) įtvirtinti Teismų įstatymas
nenumato. Juo labiau šis įstatymas nenumato ir tokios papildomos psichologinio vertinimo rezultato formos (išvados) pateikimo atitinkamoms institucijoms, kompetentingoms priimti sprendimus dėl teisėjų skyrimo, profesinės karjeros ir atleidimo iš pareigų
(pagal Teismų įstatymą – Nacionalinei teismų administracijai). Taigi Teismų įstatyme
(531 straipsnio 4 dalyje) įtvirtinus psichologinį vertinimą ir jo turinį, kaip sudėtinę pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo dalį, implicitiškai nebuvo suteiktas teisinis pagrindas poįstatyminiame teisės akte įtvirtinti nei atskiros psichologinio vertinimo išvados pateikimą, nei jos panaudojimą. Todėl, atsižvelgus į tai, darytina ir išvada,
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jog Sveikatos tikrinimo aprašo 9.5 punktas ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad užpildyta
ir patvirtinta F Nr. 046/a kartu su <...> teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama <...> teisėjui, kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai, neatitinka Teismų
įstatymo ir prieštarauja iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančiam reikalavimui teisėkūros subjektams paisyti teisės aktų hierarchijos, įstatymų viršenybės principui.
43. Vertinant Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktų nuostatų atitiktį asmens
duomenų teisinės apsaugos reikalavimams, pažymėtina, jog pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį asmens duomenys – tai bet kuri informacija,
susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti
tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas,
vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Taip pat pagal to paties straipsnio 8 dalį ypatingi
asmens duomenys – tai duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. Vadovaujantis šiomis
nuostatomis, nekyla abejonė, jog ir pretendento į teisėjus ar teisėjo sveikatos tikrinimo
metu užfiksuota informacija atitinka asmens duomenų bei ypatingų asmens duomenų
sąvokas. Tokių duomenų tvarkymo principus bei reikalavimus įtvirtina inter alia ADTAĮ
5, 10, 24 straipsnių nuostatos, pagal kurias asmens bei ypatingi asmens duomenys gali
būti tvarkomi, jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą (5 str. 1 d. 1 p., 2 d. 1 p.); pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis, ar įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami
asmens duomenys (5 str. 1 d. 3, 5 p.); ypatingų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas darbo ar valstybės tarnybos tikslais duomenų valdytojo teisėms ir prievolėms darbo
teisės srityje įgyvendinti įstatymų nustatytais atvejais (5 str. 2 d. 2 p.); asmens duomenis
apie asmens sveikatą (jos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kt.) gali tvarkyti įgaliotas
sveikatos apsaugos sistemos darbuotojas, o asmens sveikatos paslaptis turi būti saugoma
pagal Civilinį kodeksą, pacientų teises reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus
(10 str. 1 d.); visais atvejais duomenų valdytojas privalo suteikti duomenų subjektui informaciją apie save, tikslus, kuriais ketinami tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenys,
kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens
duomenys, kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios
yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, iš kokių šaltinių ir kokie duomenų subjekto asmens duomenys renkami
ar ketinami rinkti ir kt.) (24 str. 1, 2 d.).
44. Šiuo aspektu Sveikatos tikrinimo aprašo 8.1 punktas numato, jog prieš sveikatos tikrinimą ir prieš psichologinį vertinimą pretendentas į teisėjus ar teisėjas yra informuojamas pasirašytinai, kad jo asmens ir ypatingi duomenys (duomenys apie jo sveikatą ir apie psichologinį vertinimą) bus tvarkomi atrenkant, vertinant ar skiriant jį teisėju.
Taigi Sveikatos tikrinimo aprašas tokiu būdu įtvirtina asmens ir ypatingų asmens duomenų tvarkymo tikslus, numato reikalavimą informuoti apie tai pretendentą į teisėjus ar
teisėją ir gauti jo sutikimą tvarkyti jo asmens ir ypatingus asmens duomenis. Toks reglamentavimas, kai pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinis vertinimas atliekamas ir
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jo rezultatai (kartu su asmens ir ypatingais asmens duomenimis) teikiami (įpareigojama
juos pateikti) atitinkamoms institucijoms, kompetentingoms priimti sprendimus dėl teisėjų skyrimo, profesinės karjeros ir atleidimo iš pareigų (šiuo atveju – Nacionalinei teismų administracijai), prieš tai informuojant ir supažindinant su tuo pretendentą į teisėjus
ar teisėją (t. y. Sveikatos tikrinimo aprašo 8.1 punktas kartu su 9.4 ir 9.5 punktais), formaliai lyg ir atitiktų minėtus kai kuriuos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
numatytus asmens ir ypatingų asmens duomenų tvarkymo principus bei reikalavimus.
Tačiau, atsižvelgus į tai, kad Sveikatos tikrinimo aprašas nenumato pretendento į teisėjus
ar teisėjo nesutikimo (teikti) tvarkyti jo asmens ir ypatingus asmens duomenis pasekmių
(kurios, tikėtina, užkerta kelią asmeniui pretenduoti į teisėjus ar siekti teisėjo karjeros)
bei tokių duomenų saugojimo tvarkos (Sveikatos tikrinimo aprašo 13 punktas numato
tik tai, kad teisėjų F 046/a saugomos jų asmens bylose teisės aktų nustatyta tvarka), o pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą (8, 9 str.)
bei Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą (14 str.) informacija
apie paciento (t. y. asmens, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis) sveikatą yra konfidenciali ir susijusi su
jo teise į privataus gyvenimo neliečiamumą, Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktų
nuostatų, kad kartu su galutine išvada pateikiama psichologo surašyta pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada ir ji teikiama Nacionalinei teismų administracijai, teisėtumas turėtų būti vertinamas ne tik Teismų įstatymo, ADTAĮ nuostatų
interpretavimo, tačiau ir kitų konstitucinių principų – šiuo atveju teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą kontekste.
45. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip minėta, individualią administracinę bylą nagrinėjantis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas suabejojo ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi, be kita ko, ir konstituciniam žmogaus asmens neliečiamumo, kaip vienos iš teisės į privatų gyvenimą dalių, principui (Konstitucijos 21 str.
1 d.). Pirmiausia pastebėtina, jog nors tiek pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 ir
24 straipsnius, tiek pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį teisė į privatų
gyvenimą apima tik keturias pagrindines kiekvieno asmens privataus gyvenimo sudedamąsias dalis – privatų (asmeninį) gyvenimą, šeiminį gyvenimą, būstą ir asmens susirašinėjimą (susižinojimą), tačiau žmogaus privatus gyvenimas yra labai plati sąvoka, apimanti labai daug įvairių gyvenimo sričių, todėl išsamaus privataus gyvenimo apibrėžimo
nėra (žr., pvz., EŽTT 1992 m. gruodžio 16 d. sprendimo byloje Niemietz prieš Vokietiją
(pareiškimo Nr. 13710/88), 29 p., 2002 m. balandžio 29 d. sprendimo byloje Pretty prieš
Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 2346/02), 61 p., 2003 m. sausio 28 d. sprendimo byloje Peck prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 44647/98), 57 p. ir kt.). Tą patvirtina,
pavyzdžiui, ir kiti Konstitucijos straipsniai, įtvirtinantys kitas privataus gyvenimo sritis
(pvz., žmogaus laisvės neliečiamumą (20 str.), žmogaus asmens neliečiamumą ir pagarbą
jo orumui (21 str.), žmogaus teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti (25 str.)
ir kt.), bei Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kurioje identifikuojami įvairūs teisės į asmens privataus gyvenimo gerbimą deliktai (pvz., į asmens vardą ir pavardę (pvz., EŽTT 2004 m. gruodžio 7 d. nutarimas byloje Juta Mentzen (Mencena) prieš
Latviją (pareiškimo Nr. 71074/01); į asmens reputaciją (pvz., EŽTT 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimo byloje Polanco Torres ir Movilla Polanco prieš Ispaniją (pareiškimo
Nr. 34147/06), 40 p.); į asmens profesinio ar verslo pobūdžio veiklą (pvz., EŽTT 2010 m.
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spalio 19 d. sprendimo byloje Özpinar prieš Turkiją (pareiškimo Nr. 20999/04), 46 p.)
ir apribojimus verstis tam tikromis profesijomis arba įsidarbinimo galimybėms (pvz.,
EŽTT 2004 m. liepos 27 d. sprendimo Sidabras ir Džiautas prieš Lietuvą (pareiškimo
Nr. 55480/00; 59330/00), 47–50 p. ir kt.).
46. Taigi šiuo aspektu pažymėtina, jog minėtas Konstitucijos 21 straipsnis įtvirtina
žmogaus asmens neliečiamumo principą. Asmens neliečiamumo, kaip teisės saugomos
vertybės, turinį sudaro fizinis bei psichinis neliečiamumas (pvz., Konstitucinio Teismo
2000 m. gegužės 8 d., 2012 m. birželio 4 d. nutarimai). Taip pat fizinio asmens neliečiamumas – tai jo teisė pačiam spręsti dėl intervencijos į jo kūną ir teisė reikalauti, kad be jo
sutikimo jo kūnui nebūtų taikoma jokia intervencija (Mikelėnas, V.; Bartkus, G.; Mizaras,
V.; Keserauskas, Š.; Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga.
Vilnius: Justitia, 2002, p. 75). Europos Žmogaus Teisių Teismas savo ruožtu asmens fizinį ir psichologinį neliečiamumą taip pat priskiria privataus gyvenimo sampratai Europos
žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio prasme, teigdamas, jog net menkiausias kišimasis į asmens fizinę neliečiamybę prieš šio asmens valią turi būti laikomas Konvencijos
8 straipsnio laiduojamo privataus gyvenimo gerbimo ribojimu (žr., pvz., EŽTT 2005 m.
birželio 16 d. sprendimo byloje Storck prieš Vokietiją (pareiškimo Nr. 61603/00), 143 p.).
EŽTT asmens fiziniam, psichologiniam ir moraliniam neliečiamumui priskiria, pavyzdžiui, medicininį gydymą ir psichiatrijos ekspertizes (pvz., EŽTT 2003 m. liepos 22 d.
sprendimo byloje Y. F. prieš Turkiją (pareiškimo Nr. 24209/94), 33 p., 2004 m. kovo 9 d.
sprendimo byloje Glass prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 61827/00), 70–72 p.),
priverstinį ginekologinį tyrimą (pvz., EŽTT 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo byloje
Worwa prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 26624/95), 80 p.), psichikos sveikatą (pvz., EŽTT
2001 m. vasario 6 d. sprendimo byloje Bensaid prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo
Nr. 44599/98), 47 p.), fizinį nėščios moters neliečiamumą abortų kontekste (pvz., EŽTT
2007 m. kovo 20 d. sprendimo byloje Tysiąc prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 5410/03), 107
ir 110 p., 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimas byloje A, B ir C prieš Airiją (pareiškimo
Nr. 25579/05), fizinį ir psichologinį smurto šeimoje (artimoje aplinkoje) aukų neliečiamumą (pvz., EŽTT 2010 m. lapkričio 30 d. sprendimo byloje Hajduová prieš Slovakiją
(pareiškimo Nr. 2660/03), 46 p.) ir kt. Tačiau, atsižvelgus į aptartą asmens neliečiamumo sampratą, jos turinį, t. y. kad asmens fizinis, psichologinis ir moralinis neliečiamumas
suprantamas kaip asmens teisė reikalauti iš aplinkinių, įskaitant valstybę, susilaikyti nuo
veiksmų, kurie vienaip ar kitaip pažeidžia jo neliečiamumą, akivaizdu, kad nagrinėjamu
atveju tai nėra tiesiogiai susiję su norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyku,
juo labiau – galimu tiriamų nuostatų prieštaravimu šiam konstituciniam principui.
47. Atsižvelgus į privataus gyvenimo sričių įvairovę, šios norminės administracinės bylos kontekste, manytina, svarbi yra kita privataus gyvenimo sritis – informacijos
apie asmens sveikatą privatumas. Tiek teisės teorijoje, tiek ir nacionalinėje bei tarptautinėje teismų praktikoje visuotinai pripažįstama, kad informacija apie asmens sveikatą
yra asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą sritis ir tokios informacijos paviešinimas, rinkimas ar laikymas, išskyrus įstatymuose įtvirtintas išimtis, yra neteisėtas ir
pažeidžia asmens teisę į privataus gyvenimo gerbimą, numatytą Konvencijos 8 straipsnyje (Meškauskaitė, L. Teisė į privatų gyvenimą. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2015, p.
157). Kaip savo sprendimuose yra nurodęs Europos Žmogaus Teisių Teismas, asmens
duomenų, ypač medicininių, apsauga yra itin svarbi asmens teisei į privataus ir šeimos
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gyvenimo gerbimą, garantuojamai Konvencijos 8 straipsnio; šių duomenų slaptumo išsaugojimas yra gyvybiškai svarbus principas, kurį garantuoja visos Susitariančiųjų šalių
teisinės sistemos; todėl vidaus teisės aktai privalo suteikti tinkamas garantijas, kad nebūtų perduodami ar atskleidžiami duomenys apie asmenų sveikatą, nes tai nesuderinama su Konvencijos 8 straipsnyje numatytomis garantijomis (pvz., EŽTT 1997 m. vasario
25 d. sprendimo byloje Z prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 22009/93) 95 p., 1997 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo byloje M. S. prieš Švediją (pareiškimo Nr. 20837/92) 41 p., 2012 m.
sausio 17 d. sprendimo byloje Varapnickaitė-Mažylienė prieš Lietuvą (pareiškimo
Nr. 20376/05) 44 p., 2014 m. balandžio 29 d. sprendimo byloje L. H. prieš Latviją (pareiškimo Nr. 52019/07) 56 p., 2016 m. vasario 23 d. sprendimo byloje Y. Y. prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 40378/06) 38 p., 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimo byloje Magyar Helsinki
Bizottság prieš Vengriją (pareiškimo Nr. 18030/11) 191, 192 p. ir kt.).
48. Europos Žmogaus Teisių Teismas, spręsdamas, ar valstybė tinkamai įgyvendino
pozityviąją pareigą imtis pagrįstų ir tinkamų priemonių užtikrinti pareiškėjo teises pagal
Konvencijos 8 straipsnio 1 dalį, ar pagal 2 dalį – negatyviąją pareigą susilaikyti nuo nepagrįsto kišimosi į asmens privatų gyvenimą, taiko pagrįstumo vertinimo testą, kurį sudaro
nustatymas, ar tam tikra taikoma priemonė numatyta įstatyme, ar yra teisėtas tikslas šiai
priemonei bei tokios priemonės būtinybė demokratinėje visuomenėje, t. y. atsižvelgia į proporcingumo principą (žr., pvz., EŽTT 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą byloje S. ir Marper
prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimų Nr. 30562/04; 30566/04). Tai, kad priemonė turi būti
numatyta įstatyme, reiškia, jog ginčijama priemonė turi turėti tam tikrą pagrindą vidaus
teisėje ir atitikti teisinės valstybės principą, įtvirtintą Konvencijos preambulėje ir esantį neatskiriama Konvencijos 8 straipsnio taikymo tikslo dalimi (teisėtumo kriterijus). Taigi priemonės teisinis pagrindas turi būti įstatymas, o ne žemesnės galios teisės aktas, bei įstatymas
turi būti visiems prieinamas ir numanomas, t. y. pakankamai tiksliai ir aiškiai suformuluotas, kad asmuo (jei reikia, profesionalaus patarimo pagalba) galėtų atitinkamai koreguoti
savo elgesį. Todėl vidaus teisė turi numatyti pakankamą teisinę apsaugą nuo savivalės ir
pakankamai aiškiai nurodyti kompetentingoms institucijoms suteiktos diskrecijos apimtį ir
jos įgyvendinimo būdus (pvz., EŽTT 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo byloje S. ir Marper
prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimųNr. 30562/04; 30566/04) 95–96 p., 2014 m. balandžio
29 d. sprendimo byloje L. H. prieš Latviją (pareiškimo Nr. 52019/07) 47 p., 2015 m. sausio
13 d. sprendimo byloje Elberte prieš Latviją (pareiškimo Nr. 61243/08) 104 p., 2016 m. vasario 23 d. sprendimo byloje Y. Y. prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 40378/06) 49 p. ir kt.). Taip
pat bet koks kišimasis į asmens privatų gyvenimą turi būti vykdomas, siekiant tiesiogiai
Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų, t. y. siekiant apsaugoti šias vertybes: valstybės saugumą, visuomenės saugos (viešosios tvarkos) ar šalies ekonominės gerovės interesus, užkertant kelią teisės pažeidimams ar nusikaltimams, žmonių (visuomenės) sveikatą ar
moralę (dorovę) arba kitų asmenų teises ir laisves. Būtinumo sąvoka reiškia, kad įsikišimas
susijęs su neatidėliotinu socialiniu poreikiu, o ypač, kad jis yra proporcingas vienam iš valdžios institucijų siekiamų tikslų (žr. EŽTT 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo byloje A, B ir
C prieš Airiją (pareiškimo Nr. 25579/05) 218–241 p., 2015 m. sausio 13 d. sprendimo byloje
Elberte prieš Latviją (pareiškimo Nr. 61243/08) 103 p.). Taigi atsižvelgiama į teisingą pusiausvyrą, kuri turi būti išlaikoma tarp konkuruojančių asmens (privatumo) ir visuomenės
(socialinių) interesų (žr. EŽTT 2004 m. birželio 24 d. sprendimo byloje Von Hannover prieš
Vokietiją (pareiškimo Nr. 59320/00) 57 p.).
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49. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje teisės į privatų gyvenimą kontekste taip pat formuojama nuostata, jog pagal Konstituciją riboti konstitucines žmogaus teises ir laisves, taigi ir teisę į privatumą, 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; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (pvz., Konstitucinio
Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d., 2002 m. spalio 23 d., 2003 m. kovo 24 d., 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai). Taigi, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo praktiką ir sprendžiant,
ar konkretus teisėkūros aktas nepažeidžia konstitucinio proporcingumo principo, kaip
vieno iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, būtina įvertinti, ar įstatyme
numatytos priemonės atitinka teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, ar šios priemonės
yra būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir ar šios priemonės nevaržo asmens teisių ir
laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (pvz., Konstitucinio Teismo
2009 m. gruodžio 11 d., 2014 m. balandžio 14 d. ir kt. nutarimai).
50. Tam tikri nustatyti profesiniai reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisę taip
pat yra vertinami pagal proporcingumo kriterijų. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
yra ne kartą konstatavęs, kad keliamas reikalavimas yra teisėtas 2000 m. lapkričio 27 d.
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje
srityje bendruosius pagrindus, prasme, jeigu dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų toks reikalavimas yra būtinas (esminis) ir lemiantis
profesinis reikalavimas, konkrečiu reikalavimu siekiamas tikslas yra teisėtas, o reikalavimas – proporcingas, t. y. ar konkretus profesinis reikalavimas yra tinkamas nustatytam tikslui pasiekti ir neviršija to, kas būtina jam įgyvendinti (pvz., Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo 1986 m. gegužės 15 d. sprendimo byloje Marguerite Johnston prieš
Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, C-222/84, 38 p., 2000 m. sausio 11 d.
sprendimo Tanja Kreil prieš Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, 25 p., 2010 m. sausio
12 d. sprendimo byloje Colin Wolf prieš Stadt Frankfurt am Main, C-229/08, 35–42 p.,
2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimo byloje Reinhard Prigge ir kt. prieš Deutsche Lufthansa
AG, C-447/09, 65–70 p., 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo byloje Mario Vital Pérez prieš
Ayuntamiento de Oviedo, C-416/13, 38–48 p., 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimo byloje Gorka Salaberria Sorondo prieš Academia Vasca de Policía y Emergencias, C-258/15,
25–48 p.). Taigi teisėkūros subjektas, reguliuodamas visuomeninius santykius, nagrinėjamu atveju susijusius su specialiais reikalavimais asmenims, siekiantiems eiti teisėjo pareigas, privalo paisyti inter alia reikalavimo parinkti tik proporcingas teisines priemones,
t. y. nustatyti tik tokią sveikatos patikrinimo tvarką, kuri yra tinkama (atitinka keliamus
tikslus ir padeda juos pasiekti), būtina (neviršija to, kas būtina tikslui pasiekti), taip pat
nevaržo asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia tikslams pasiekti (yra užtikrinama tinkama (sąžininga) viešųjų ir privačių interesų pusiausvyra).
51. Nagrinėjamos norminės administracinės bylos kontekste, vertinant ar
Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktų nuostatos, įtvirtinančios, kad kartu su galutine išvada pateikiama ir psichologo surašyta <...> teisėjo psichologinio vertinimo išvada,
kuri priskirtina ypatingiems asmens duomenims, taip pat kad užpildyta ir patvirtinta F
Nr. 046/a kartu su <...> teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama <...> teisėjui,
kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai, atitinka pagarbos asmens privačiam
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gyvenimui ir proporcingumo reikalavimus, pažymėtina, jog, kaip jau konstatuota šiame
sprendime, reikalavimas kartu su galutine išvada pateikti ir atskirą psichologo surašytą
pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvadą ir ją pateikti Nacionalinei
teismų administracijai Teismų įstatyme nenumatytas, iš jo tiesiogiai neišplaukia, todėl, atsižvelgiant į tai, kad tokių duomenų apie pretendento į teisėjus ar teisėjo sveikatą (psichologinio vertinimo išvadoje pateiktų rezultatų) tvarkymas susijęs su jo teisės į
privataus gyvenimo neliečiamumą užtikrinimu, vertintina, jog toks asmens privatumo
ribojimas nėra nustatytas „pagal įstatymą“, jis reglamentuotas tik žemesnės galios teisės
akte – Sveikatos tikrinimo apraše.
52. Taip pat vertintina ir tai, kad pretendento į teisėjus ar teisėjo privatumo ribojimas reikalaujant pateikti jo psichologinio vertinimo išvadą (su asmens ir ypatingais
asmens duomenimis) Nacionalinei teismų administracijai nėra būtinas (proporcingas)
siekiant nustatytų tikslų. Bendrąja prasme pretendento į teisėjus ar teisėjo sveikatos patikrinimo tikslas – nustatyti, ar jo sveikatos būklė atitinka reikalavimus pretendentų į
teisėjus ir teisėjų sveikatai, t. y. ar asmuo dėl sveikatos būklės gali (negali) dirbti teisėju (Sveikatos tikrinimo aprašo 2, 9.4 p.), o Teismų įstatymo 531 straipsnio 4 dalyje, kaip
sudėtinė sveikatos patikrinimo dalis, numatytas psichologinis vertinimas yra atliekamas
asmenybės būdo ir pažintinėms savybėms nustatyti. Atsižvelgiant į tai, kad psichologinis vertinimas yra tik pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo sudėtinė dalis
ir jo rezultatai (išvada) kartu su kitais atlikto sveikatos patikrinimo rezultatais įrašomi
į bendrąjį Medicininį pažymėjimą (F Nr. 046/a), teikiamą atitinkamoms institucijoms,
kompetentingoms priimti sprendimus dėl teisėjų skyrimo, profesinės karjeros ir atleidimo iš pareigų (šiuo atveju – Nacionalinei teismų administracijai), teisėjų kolegijos vertinimu, psichologinio vertinimo išvados, kaip atskiro sveikatos patikrinimo dokumento,
pateikimas ir įpareigojimas teikti jį Nacionalinei teismų administracijai, atsižvelgiant į
įstatyme įtvirtintą aptariamo patikrinimo tikslą įvertinti asmens tinkamumą eiti teisėjo pareigas sveikatos prasme, yra perteklinis (pažeidžiantis proporcingumo principą)
asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, kurio sudėtinė dalis yra ir informacija apie
asmens sveikatos tikrinimo detalius (konkrečius) duomenis, prasme. Be to, tokiu reikalavimu nėra siekiama ir Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje numatytų kišimosi į asmens privatų gyvenimą tikslų. Tai, kad, kaip nurodo atsakovai, psichologinio vertinimo išvada ir
joje nustatytos asmenybės būdo savybės yra naudojamos teisėjų atrankose vertinant juos
pagal atitinkamus vertinimo kriterijus, nustatytus Teismų įstatyme (pvz., 691 str. 1, 2 d.)
arba Lietuvos Respublikos Prezidento ar Teisėjų tarybos patvirtintus (pvz., Pretendentų į
apylinkės teismo teisėjus atrankos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento
2008 m. rugpjūčio 29 d. dekretu Nr. IK-1493 (su vėlesniais pakeitimais), 4.7, 4.8, 5.4,
5.7. p.; Teisėjų tarybos 2014 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 13P-41-(7.1.2) „Dėl teisėjų karjeros siekiančių asmenų, į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų vertinimo kriterijų patvirtinimo“ patvirtintų Asmenų, siekiančių tapti aukštesnės pakopos teismo (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) teisėjais, vertinimo kriterijų 4 p.; Asmenų, siekiančių
karjeros tos pačios pakopos teismuose, vertinimo kriterijų 4 p.; Asmenų, pageidaujančių
būti perkeltais ar paskirtais į kitą tos pačios ar žemesnės pakopos teismą, vertinimo kriterijų 3 p.), nereiškia, kad tokia psichologinio vertinimo išvada (ir joje užfiksuoti ypatingi
asmens duomenys) pagrįstai gali būti laikoma vienu iš duomenų apie pretendento asmenines savybes, kurios būtent ir yra vienas iš vertinimo kriterijų, šaltiniu – kadangi, visų
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pirma, minėtuose dokumentuose, nors ir pateikiamas pavyzdinis (nebaigtinis) duomenų
apie pretendento asmenines savybes šaltinių sąrašas, tačiau jame psichologinio vertinimo
išvada nėra numatyta (tai, pvz., darboviečių, pretendento veiklos priežiūrą atliekančio subjekto charakteristikos, rekomendacijos, nuomonės, išvados, teismo, į kurį pretenduojama, nuomonė, Atrankos komisijos pokalbio su pretendentu metu šiai komisijai paliktas
įspūdis ir kt.), antra, pačios psichologinio vertinimo išvados patikimumas ir objektyvumas (nepriklausomumas) negali būti visais atvejais preziumuojamas. Tai yra pačią išvadą
turi būti įmanoma patikrinti, įtvirtinant teisės aktuose psichologinio vertinimo atlikimo
metodiką, atitinkamus išvados vertinimo kriterijus, asmens savybių, netinkamų teisėjo
darbui, sąrašą ir pan.
53. Be to, asmens duomenų teisinės apsaugos aspektu atsižvelgtina ir į tai, kad nei
Teismų įstatymas, nei Sveikatos tikrinimo aprašas tiesiogiai nereglamentuoja pretendento
į teisėjus ar teisėjo nesutikimo tvarkyti (taip pat ir pateikti) psichologinio vertinimo metu
užfiksuotus jo asmens ir ypatingus asmens duomenis pasekmių. Kita vertus, iš teisėjų atrankos bei karjeros tvarką numatančio reguliavimo matyti, jog tai iš esmės užkerta kelią asmeniui pretenduoti į teisėjus ar siekti teisėjo karjeros. Nei Teismų įstatyme, nei Sveikatos tikrinimo apraše nesant reglamentuotos konkrečios tokių duomenų saugojimo tvarkos, nėra
užtikrinama, kad su šiais duomenimis nesusipažins neapibrėžtas subjektų ratas, todėl asmeniui nelieka galimybės apsaugoti savo privatumą, nepatiriant dėl to neigiamų pasekmių,
su sąlyga, kad jo privatumo ribojimas nėra būtinas demokratinėje visuomenėje. Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, jog, jei pretendentų į teisėjus ar teisėjų, siekiančių karjeros, psichologinio vertinimo išvadų rezultatai vienu ar kitu būdu praktiškai naudojami teisėjų atrankose
(kaip papildomas duomenų apie pretendento asmenines savybes šaltinis ar siekiant geriau
įvertinti psichologinį pretendentų pasirengimą šiam darbui), tai teisėjo, jau einančio pareigas ir nesiekiančio karjeros, tačiau pagal įstatymą bent kartą per penkerius metus besitikrinančio sveikatą psichologinio vertinimo išvada tokiu atveju nėra niekaip praktiškai panaudojama, tik pridedama prie jo asmens bylos, su kuria gali susipažinti neapibrėžtas asmenų
ratas. Šios aplinkybės taip pat pagrindžia abejones dėl tiriamų nuostatų atitikties asmens
privataus gyvenimo apsaugos ir proporcingumo reikalavimams.
54. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus bei padarytas išvadas, išplėstinė teisėjų
kolegija sprendžia, kad Sveikatos tikrinimo aprašo 9.4 ir 9.5 punktų nuostatos, reikalaujančios kartu su galutine išvada pateikti atskirą psichologo surašytą pretendento į teisėjus
ar teisėjo psichologinio vertinimo išvadą bei ją kartu su bendruoju Medicininiu pažymėjimu (F Nr. 046/a) pateikti Nacionalinei teismų administracijai, nesuderinamos ne tik su
iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kylančiu reikalavimu teisėkūros subjektams paisyti teisės aktų hierarchijos, įstatymų viršenybės principu, tačiau ir su privataus gyvenimo neliečiamumo bei proporcingumo reikalavimais.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 „Dėl
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Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų
sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Reikalavimų pretendentų į
teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos
aprašo (2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1149/1R-334 redakcija) 9.4 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad kartu su galutine išvada pateikiama ir psichologo surašyta
<...> teisėjo psichologinio vertinimo išvada, taip pat 9.5 punktas ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad užpildyta ir patvirtinta F Nr. 046/a kartu su <...> teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama <...> teisėjui, kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai, prieštarauja Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 531 straipsnio 4 daliai, taip pat
konstituciniams teisinės valstybės, asmens privataus gyvenimo neliečiamumo bei proporcingumo principams.
Spendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.3. Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-23 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (2016 m. gruodžio 22 d.
įsakymo Nr. 1K-362 redakcija) 2.1.1 punkto ir šiuo įsakymu patvirtintų Asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių bendrųjų
sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų teisėtumo
Apžvelgiamoje norminėje byloje ginčytas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo 2.1.1 punktas tiek, kiek pagal jį rengiant teritorinių
ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudaromų sutarčių dėl asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimo projektus, nėra keičiamos šiuo įsakymu patvirtintos sutarčių standartinės sąlygos, nustačiusios baudines netesybas už aptariamose
sutartyse įtvirtintų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą (13, 14, 31 punktai).
Sveikatos sistemos įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje (1998 m. gruodžio 1 d. įstatymo
Nr. VIII-946 redakcija) įstatymų leidėjo eksplicitiškai vartojamas žodis „sulygti“ aiškiai parodo, kad šioje nuostatoje minimų sutarčių šalims yra garantuojama teisė derėtis (tartis)
dėl inter alia šios nuostatos 5 punkte numatytų sąlygų, t. y. ir netesybų (baudos). Įstatymų
leidėjas nėra numatęs jokių išimčių, todėl ši įstatyme numatyta aptariamų sutarčių šalių
galimybė derėtis (tartis) turi būti užtikrinama ir įstatymus įgyvendinančiuose teisės aktuose. Iš Sveikatos sistemos įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punkto loginės ir lingvistinės
konstrukcijos yra aišku, jog aptariamų sutarčių šalys privalo sulygti dėl minėtų netesybų,
t. y. jos turi būti numatytos tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudaromose sutartyse, šios įstaigos negali reikalauti, kad aptariamos netesybos
apskritai nebūtų numatytos (33 punktas).
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m.
vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-23 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties
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standartinių sąlygų patvirtinimo“ 2.1.1 punktas (2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K362 redakcija) tiek, kiek jame nustatyta, kad į sutarčių, sudaromų su asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis, projektus Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų
apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių bendrųjų sąlygų 5.2 ir 5.3 punktai perkeliami jų (punktų) nekeičiant, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui (36 punktas).
Administracinė byla Nr. I-14-552/2017
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00008-2017-6
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 6.4.1; 6.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. spalio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjui Lietuvos Respublikos Seimo nariui A. M.,
atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovei Ž. A.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių A. M. ir R. Ž. pareiškimą dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo
Nr. 1K 23 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ ir juo patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų
apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių bendrųjų sąlygų teisėtumo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Lietuvos Respublikos Seimo nariai A. M. ir R. Ž. (toliau – ir pareiškėjai) 2017 m.
balandžio 20 d. su pareiškimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus (toliau – ir
Direktorius) 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-23 „Dėl asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Direktoriaus 2016 m. gruodžio
22 d. įsakymo Nr. 1K-362 redakcija; toliau – ir Įsakymas) ir juo patvirtintų Asmens svei68
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katos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių bendrųjų sąlygų (toliau – ir Sąlygos)
nuostatų teisėtumo.
2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 27 d. nutartimi priėmė pareiškėjų pareiškimo dalį, kuria prašoma ištirti šių norminių teisės aktų
nuostatų atitiktį Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 29 punktui, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 31 ir 32 straipsniams, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsniams ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Kitą pareiškimo dalį atsisakyta priimti.
3. Pareiškėjai nurodo, kad Įsakymo 2.1.1 punktu teritorinės ligonių kasos (toliau –
ir TLK) yra įpareigotos perkelti Sąlygų nuostatas (jų nekeičiant) į su asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis (toliau – ir Įstaiga) sudaromų sutarčių projektus. Įstaigai pareiškus
prieštaravimą dėl kai kurių Sąlygų nuostatų, atsisakoma jas keisti, o Įstaigai nepasirašius
sutarties, jų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos nebūtų apmokamos. Tačiau kai kurios Sąlygų nuostatos, nustatančios sutarties šalių atsakomybę (įvairių dydžių baudas) už
sutarčių nevykdymą ar netinkamą vykdymą, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir
yra diskriminacinės.
4. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio, reglamentuojančio sveikatos santykių teisinio reguliavimo ribas, 29 punktas nustato, kad tik
įstatymai nustato atsakomybės už sveikatinimo veiklos įstatymų reikalavimų pažeidimus
pagrindus. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas nustato sveikatos priežiūros įstaigų administracinę atsakomybę tik už administracinius nusižengimus,
numatytus šio kodekso 57, 58 ir 505 straipsniuose. Sveikatos draudimo įstatymo 31 bei
32 straipsniai, reglamentuojantys Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir atsakovas, Valstybinė ligonių kasa) ir TLK teises, nesuteikia teisės taikyti
įstatyme nenumatytų sankcijų. Taigi, pareiškėjų nuomone, įstatymai nesuteikia teisės atsakovui ir TLK nustatyti gydymo įstaigoms papildomų atsakomybės sąlygų, sankcijų bei taikyti nepagrįsto dydžio baudas. Pažymima ir tai, kad civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygas nustato Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsniai. Šios sąlygos – tai neteisėti veiksmai,
priežastinis ryšys, kaltė, žala ar nuostoliai. Taigi, kaip teigia pareiškėjai, taikant atsakomybę
gydymo įstaigai, reikia įrodyti visas atsakomybei kilti būtinas sąlygas.
5. Pareiškėjai akcentuoja, kad ginčijami Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktai iš esmės nustato
sankciją (baudą) už tuos sutarčių nuostatų pažeidimus, kurie nedaro žalos Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (toliau – ir PSDF) biudžetui, todėl taikyti atsakomybę gydymo
įstaigai nėra teisinio pagrindo. Pareiškėjų nuomone, Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktuose nustatytos baudos neatitinka įstatyme nustatytų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti, kadangi
žala negali būti atlyginama jos nepatyrusiai sutarties šaliai – TLK. Baudos dydis taip pat
nepagrįstas, kadangi Sąlygų 5.3 punkte nurodytas baudos dydis yra didesnis už paciento
priemoką, o tai neatitinka protingumo kriterijaus. Pareiškėjų teigimu, aptariamos teisinio
reguliavimo nuostatos prieštarauja ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
II.
6. Atsakovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepime
į pareiškimą nesutinka su pareiškėjų pozicija ir prašo teismą ginčijamas norminio admi69
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nistracinio akto nuostatas pripažinti neprieštaraujančiomis Sveikatos sistemos įstatymo
3 straipsnio 29 punktui, Sveikatos draudimo įstatymo 31 ir 32 straipsniams, Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsniams bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
7. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktuose nurodytos
baudos yra nustatytos tik už tuos teisės aktų pažeidimus, kurie yra susiję su valstybės
laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros užtikrinimu. Baudas Sąlygose atsakovas patvirtino vadovaudamasis Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 29 punktu bei
43 straipsnio 10 punktu, taip pat atsižvelgdamas į Sveikatos sistemos įstatymo 58 straipsnyje įtvirtintas privalomos sveikatinimo veiklos sutarčių sąlygas, iš kurių viena yra netesybos dėl sutarties įsipareigojimų netinkamo vykdymo, nevykdymo ar jos vienašalio
nutraukimo, įskaitant netesybas už nustatytų sveikatos priežiūros būtinųjų sąlygų reikalavimų nesilaikymą.
8. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės
6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A261-339/2008, Sveikatos sistemos įstatymo
3 straipsnio 29 punktu, 43 straipsnio 10 punktu, atsakovas teigia, kad galiojantys teisės
aktai nustato galimybę už nustatytus teisės aktų pažeidimus taikyti baudas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Be to, atskirai atkreipia dėmesį į tai, kad Direktoriaus 2014 m.
sausio 21 d. įsakymu Nr. 1K-10 patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių
ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos
apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo
4.13 punkte nustatyta, kad „poveikio priemonės – administracinė nuobauda, sutartinės
netesybos, įspėjimai, baudos, rašytiniai nurodymai, žodinės pastabos ir kitos priemonės,
taikomos įstaigoms ir įmonėms už nustatytus pažeidimus“, o konkrečios baudos nustatytos Įsakymu patvirtintų Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktuose.
9. Atsakovas akcentuoja, kad ekonominės poveikio priemonės – baudos – minėtose sutartyse yra numatomos ne už sutarties nevykdymą ar pažeidimą, o už įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros teikimą, pažeidimą, todėl
Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsnių nuostatos, nustatančios civilinės atsakomybės
sąlygas, šiuo atveju netaikytinos. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad baudos yra
nustatytos ne už visus, bet tik už penkis konkrečius, ypatingai reikšmingus teisės aktų pažeidimus, o valstybės institucijų, šiuo atveju atsakovo ir TLK, pareiga yra užtikrinti, kad
privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys gautų valstybės laiduojamas nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
III.
10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 27 d. nutartimi pasiūlė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateikti nuomonę dėl
pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių A. M. ir R. Ž. pareiškimo.
11. 2017 m. gegužės 29 d. raštu pareiktoje nuomonėje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija iš esmės akcentavo, kad pareiškime ginčijamos teisės aktų nuostatos skirtos itin svarbių, įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytų
teisinių gėrių apsaugai. Ginčijamomis teisės aktų nuostatomis reglamentuojamų priemonių pagalba siekiama užtikrinti pacientų teises. Įstatymai nustato asmens sveikatos
priežiūros įstaigų pareigą informuoti pacientus ir pacientų teisę tokią informaciją gauti.
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Tinkamas pacientų informavimas yra Įstaigos pareiga. Valstybinę paslaugų kontrolę atliekančių TLK funkcija yra kontroliuoti, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos apdraustiesiems. Pacientų teisė gauti informaciją apie tiek iš PSDF biudžeto finansuojamas, tiek nefinansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas yra ypatingai svarbi.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
12. Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos
Respublikos Seimo narių pareiškimą atliekamas tyrimas dėl Įsakymo 2.1.1 punkto ir
Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų (tikrinamos ir toliau minimos Direktoriaus 2016 m. gruodžio
22 d. įsakymo Nr. 1K-362 redakcijos nuostatos) teisėtumo.
Dėl tiriamų norminio administracinio akto nuostatų, tyrimo dalyko ir ribų
13. Pareiškėjų prašomu patikrinti Įsakymo 2.1.1 punktu yra įtvirtintas
Direktoriaus pavedimas TLK „rengti sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis
projektus, vadovaujantis šio Įsakymo 1.1 bei 1.2 punktuose nurodytomis standartinėmis
sutarties sąlygomis: <...> perkelti [Sąlygas] (jų nekeičiant) į sutarčių, sudaromų su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, projektus“.
14. Pareiškėjų kvestionuojami Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktai nustato:
„5.2. Jeigu įstaiga nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties 2.8, 2.10, 2.11, 2.14 papunktį, ji moka 380,00 Eur dydžio baudą, kuri pervedama į TLK atsiskaitomąją
sąskaitą LtAB banke.
5.3. Jeigu įstaiga nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties 2.9 papunktyje numatytus
įpareigojimus ir neteisėtai iš paciento paimtas papildomas mokestis neviršija 50,00 Eur, ji
moka 100,00 (vieno šimto) Eur dydžio baudą, pervesdama šią sumą į TLK atsiskaitomąją
sąskaitą LtAB banke. Jeigu įstaiga nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties 2.9 papunktyje numatytus įpareigojimus ir neteisėtai iš paciento paimtas papildomas mokestis viršija
50,00 (penkiasdešimt) Eur, ji moka 100,00 Eur baudą ir 20 (dvidešimt) procentų neteisėtai paimto papildomo mokesčio sumos.“
15. Pareiškimo dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo dalyje, priimtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartimi, keliama abejonė dėl minėtų norminio administracinio akto nuostatų atitikties Sveikatos sistemos įstatymo (tekste remiamasi 1998 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. VIII-946 redakcija,
išskyrus atskirai nurodytus atvejus) 3 straipsnio 29 punktui, Sveikatos draudimo įstatymo
(toliau tekste remiamasi 2002 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. IX-1219 redakcija, išskyrus
atskirai nurodytus atvejus) 31 ir 32 straipsniams, Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsniams ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
16. Vertinant pareiškimo turinį, pirmiausia pažymėtina, kad pareiškėjai akivaizdžiai suklydo nurodydami Sveikatos draudimo įstatymo 32 straipsnį. Iš pareiškėjų dėstomų argumentų matyti, kad tikrinamų nuostatų teisėtumu, be kita ko, abejojama tiek,
71

I. Administracinių teismų praktika

kiek tai yra susiję su TLK teisėmis (Sveikatos draudimo įstatymo 34 str.), o ne šių teritorinių padalinių steigimu, valdymu ir atskaitomybe (Sveikatos draudimo įstatymo 32 str.).
Dėl to Sveikatos draudimo įstatymo 32 straipsnio nurodymas pareiškime laikytinas rašymo apsirikimu, ir tyrimas bus atliekamas dėl Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų atitikties Sveikatos
draudimo įstatymo 34 straipsniui.
17. Kiek tai susiję su Įsakymo 2.1.1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi,
kad pareiškėjai teismui teiktame pareiškime, taip pat pareiškėjas Lietuvos Respublikos
Seimo narys A. M. teismo posėdžio metu nurodė (akcentavo) aplinkybę, jog TLK sudarant aptariamas sutartis su Įstaigomis, pastarosios neturi teisės derėtis dėl tikrinamų
Sąlygų nuostatų. Pareiškėjai vertina, kad teisėkūros subjekto pasirinkta formuluotė „jų
nekeičiant“ paneigia derybų galimybę. Kadangi pareiškėjai eksplicitiškai nesieja Įsakymo
2.1.1 punkto galimo neteisėtumo su konkrečia įstatymo ar kito aukštesnės galios norminio akto nuostata, vertinant pareiškimo turinį, proceso šalių paaiškinimus, matyti,
jog iš esmės abejojama šios Įsakymo nuostatos atitiktimi konstituciniam teisinės valstybės principui. Taigi nagrinėjamoje norminėje byloje bus atliekamas tyrimas dėl Įsakymo
2.1.1 punkto tiek, kiek pagal jį rengiant sutarčių projektus, nėra keičiamos Sąlygų 5.2 ir
5.3 punktų nuostatos, atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui.
Dėl Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų atitikties Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio
29 punktui, Sveikatos draudimo įstatymo 31 ir 34 straipsniams
18. Pareiškėjai pirmiausia abejoja Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų atitiktimi Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 29 punktui, nustatančiam, kad „tik įstatymai nustato: <...>
atsakomybės už sveikatinimo veiklos įstatymų reikalavimų pažeidimus pagrindus.“
19. Šiuo klausimu pirmiausia pažymėtina, kad Įsakymas ir juo patvirtintos Sąlygos
nustato Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnio 1 punkte
nurodytų su Įstaigomis sudaromų sutarčių standartines bendrąsias sąlygas, kurios perkeliamos į TLK rengiamų šių sutarčių projektus (Įsakymo 2 p.). Pažymėtina ir tai, kad
šios sutartys, „<...> vadovaujantis Civiliniu kodeksu, [Sveikatos draudimo įstatymu] ir
kitais įstatymais, sudaromos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones“
(Sveikatos draudimo įstatymo 26 str. 2 d.). Įgyvendindamas šią įstatymo nuostatą, sveikatos apsaugos ministras 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 patvirtino Teritorinių
ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašą, kurio 10 punktu (bylai aktualios sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1009 ir 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-412 redakcijos) nustatė, kad aptariamos sutarties standartinės sąlygos tvirtinamos Valstybinės ligonių kasos direktoriaus
įsakymu.
20. Primintina ir tai, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2008 m. gegužės 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A261-339/2008
(Administracinė jurisprudencija Nr. 15, 2008 m.) yra pripažinusi, kad šios, Sveikatos
draudimo įstatymo 33 straipsnio 1 punkte (taip pat 26 str. 2 d.) numatytos, sutartys turi
būti vertinamos kaip administracinės, nes teisiniai santykiai, kurių pagrindu kyla sutartiniai įsipareigojimai, yra administraciniai, o pačios sutartys viešojo administravimo subjektų sudaromos viešosios teisės normų imperatyviojo reguliavimo pagrindais, ginant
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viešuosius interesus sveikatos apsaugos srityje. Tai, jog dėl PSDF lėšų skyrimo Įstaigoms
yra sudaroma sutartis, nekeičia aptariamų santykių pobūdžio. Sutartis šiuo atveju yra
priemonė pagal įstatymo nustatytą paskirtį paskirstyti PSDF lėšas, ir sprendimas dėl jos
sudarymo yra priimamas pagal viešosios teisės normų, reglamentuojančių minėto tikslinio valstybinio finansinio fondo lėšų administravimą, nustatytas sąlygas ir taisykles.
TLK, priimdama sprendimą sudaryti ar nesudaryti sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga, įgyvendina jai suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus ir santykiai dėl tokio pobūdžio sprendimų priėmimo yra viešojo administravimo santykiai (taip pat žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-633/2011; 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146379/2013; 2014 m. gegužės 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1075/2014;
2015 m. birželio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-857-662/2015). Tai, be kita
ko, reiškia, kad nors Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, be
kita ko, vadovautis Civiliniu kodeksu, aptariamų sutarčių turiniui (taip pat Direktoriaus
įsakymu tvirtinamoms standartinėms jų sąlygoms) šio kodekso nuostatos taikomos tik
tiek, kiek sutarčių turinio nereglamentuoja kiti įstatymai (Civilinio kodekso 1.1 str. 2 d.).
21. Iš tikrinamų teisinio reguliavimo nuostatų matyti, kad jomis tarp TLK ir
Įstaigų sudaromose sutartyse siekiama nustatyti Įstaigų sutartinę atsakomybę (netesybas)
už Sąlygų 2.8–2.11 ir 2.14 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus. Kaip teisingai
pastebi pareiškėjai bei akcentuoja atsakovas, Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktuose numatytos baudos (netesybos) už juose nurodytų sutarčių sąlygų pažeidimus nėra siejamos su kokia
nors (galima) žala (nuostoliais) TLK (t. y. kitai sutarties šaliai) ar (ir) PSDF biudžetui bei
jos (žalos) atlyginimu (galimų nuostolių kompensavimu). Analizuojant tikrinamas bei
Sąlygų 2.8–2.11 ir 2.14 punktuose įtvirtintas nuostatas, yra akivaizdu, jog jomis nustatomos ne kompensacinės (t. y. bauda nėra siekiama kompensuoti galimų nuostolių), bet
baudinės netesybos už aptariamose sutartyse įtvirtintų reikalavimų, susijusių su valstybės
laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, nevykdymą ar
netinkamą jų vykdymą.
22. Dėl tokio reglamentavimo teisėtumo pažymėtina, jog Sveikatos sistemos įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punktas įtvirtina, kad „sveikatinimo veiklos sutartys sudaromos valstybės ar savivaldybių ir kitų subjektų sveikatos programoms vykdyti bei
sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Sveikatinimo veiklos sutartys sudaromos raštu.
Kiekvienoje sveikatinimo veiklos sutartyje šalys privalo sulygti dėl šių sąlygų: <...> netesybų dėl sutarties įsipareigojimų netinkamo vykdymo, nevykdymo ar jos vienašalio nutraukimo, įskaitant netesybas už nustatytų sveikatos priežiūros būtinųjų sąlygų reikalavimų nesilaikymą.“
23. Cituotoje nuostatoje minima sveikatinimo veikla apima asmens sveikatos priežiūrą (Sveikatos sistemos įstatymo 2 str. 29 d. (2015 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XII2228 redakcija), o vienos iš joje minimų sveikatos priežiūros būtinųjų sąlygų – „asmens <...> sveikatos priežiūros prieinamumas, priimtinumas, teisumas ir tinkamumas“
(Sveikatos sistemos įstatymo 15 str. 1 d. 2 p. (2007 m. gegužės 24 d. įstatymo Nr. X-1151
redakcija). Šias būtinąsias sąlygas detalizuojantis Sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnis
(2015 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XII-2228 redakcija) nustato, kad: „sveikatos priežiūros prieinamumas – valstybės nustatyta tvarka pripažįstamos sveikatos priežiūros
sąlygos, užtikrinančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų ekonominį, komunikacinį
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ir organizacinį priimtinumą asmeniui ir visuomenei“ (31 d.); „sveikatos priežiūros teisumas – valstybės pripažįstamos sveikatos priežiūros sąlygos lygiomis galimybėmis siekti sveikatos ir kiek įmanoma sumažinant skirtumus tarp jos siekiančių asmenų“ (34 d.);
„sveikatos priežiūros tinkamumas – sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams.“ (35 d.).
24. Šių įstatymo nuostatų kontekste vertindama Sąlygų 2.8–2.11 ir 2.14 punktus,
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog juose neabejotinai ir akivaizdžiai yra numatyti
minėtas sveikatos priežiūros būtinąsias sąlygas atitinkantys reikalavimai. Šiomis Sąlygų
nuostatomis, kurios perkeliamos į su Įstaigomis sudaromas sutartis, numatomi reikalavimai, kurie iš esmės yra išimtinai ir tiesiogiai susiję su apdraustųjų teise gauti valstybės laiduojamas nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (konkrečiai numatomi reikalavimai komunikuoti su TLK dėl konkretaus paciento draudimo ir jam suteiktų
paslaugų (2.11 p.), informaciją apie suteiktas paslaugas fiksuoti nustatyta tvarka (2.14 p.),
informuoti pacientus (apdraustus asmenis) apie jiems laiduojamas nemokamas sveikatos
priežiūros paslaugas (2.8 p.), taip pat įtvirtinamas draudimas reikalauti papildomo (teisės aktuose nenumatyto) mokesčio už paslaugas, kurias laiduoja valstybė (2.9 ir 2.10 p.).
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vienas iš inter alia sveikatinimo veiklos būtinųjų sąlygų reglamentavimo principų – valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros
nustatymas (Sveikatos sistemos įstatymo 3 str. 6 p. ir 6 str. 1 d. 10 p.). Minėtose Sąlygų
nuostatose numatytais reikalavimais akivaizdžiai pirmiausia užtikrinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų ekonominis priimtinumas, kuris, išplėstinės teisėjų kolegijos
vertinimu, be kita ko, yra susijęs ir su asmenų galimybėmis siekti sveikatos (prieinamų
sveikatos priežiūros paslaugų) (Sveikatos sistemos įstatymo 2 str. 31 ir 34 d.). Be to, aptariamos Sąlygų nuostatos atitinka ir Sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnyje nustatytus
reikalavimus, susijusius su valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, t. y. atitinka ir sveikatos priežiūros tinkamumo, kaip sveikatos priežiūros būtinosios sąlygos, reikalavimus (Sveikatos sistemos įstatymo 2 str. 35 d.).
25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima konstatuoti, kad tiriamuose Sąlygų
5.2 ir 5.3 punktuose yra nustatytos netesybos (baudos) už sveikatos priežiūros būtinųjų sąlygų reikalavimų nesilaikymą Sveikatos priežiūros įstatymo 58 straipsnio 1 dalies
5 punkto taikymo prasme. Tai reiškia, jog aptariamoms netesyboms Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytose sutartyse (įskaitant ir Sąlygas) nustatyti yra įstatymo pagrindas, kaip to reikalauja Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio
29 punktas.
26. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nors pareiškėjų nurodomi
Sveikatos draudimo įstatymo 31 ir 34 straipsniai, reglamentuojantys atsakovo ir TLK
teises, eksplicitiškai nenustato teisės aptariamose sutartyse numatyti ginčo netesybų,
šiuose straipsniuose nėra pateikiamas baigtinis (galutinis) šiems viešojo administravimo subjektams suteiktų įgaliojimų sąrašas. Kaip matyti iš šių straipsnių (atitinkamai
11 ir 12 punktų), atsakovas ir TLK gali turėti ir kitų teisių, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Šiuo aspektu šių institucijų teisė (ir pareiga) sulygti dėl ginčo netesybų
yra įtvirtinta minėtame Sveikatos sistemos įstatyme.
27. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktai, tiek, kiek jie nustato Įstaigų atsakomybę už juose nurodytus sutarčių sąlygų pažeidimus, neprieštarauja Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio
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29 punktui ir Sveikatos draudimo įstatymo 31 ir 34 straipsniams (2002 m. gruodžio 3 d.
įstatymo Nr. IX-1219, 2009 m. spalio 22 d. įstatymo Nr. XI-448 ir 2010 m kovo 30 d. įstatymo Nr. XI-714 redakcijos).
Dėl Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų atitikties Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsniams
28. Pareiškėjai taip pat kvestionuoja Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų atitiktį Civilinio
kodekso 6.246–6.249 straipsniams, t. y. įstatymo nuostatoms, apibrėžiančioms bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio, kaltės bei
žalos – turinį.
29. Šiuo klausimu išplėstinė teisėjų kolegija primena, jog šiame baigiamajame
teismo akte jau buvo konstatuota, kad tikrinamose Sąlygų nuostatose yra numatytos ne
kompensacinės, bet baudinės netesybos. Remiantis nuoseklia Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo praktika, šiuo metu galiojantis Civilinis kodeksas, kaip vieną iš sutartinės civilinės atsakomybės formų, numato tik kompensacines netesybas ir nereglamentuoja su
baudinėmis netesybomis susijusių teisinių santykių (šiuo klausimu, pvz., žr. Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. birželio 14 d. nutartį byloje
Nr. 3K-3-405/2006; 2010 m. kovo 15 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-106/2010 ir jose nurodytą šio teismo praktiką). Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad tikrinamos Sąlygų nuostatos,
kiek jos yra susijusios su Įstaigos atsakomybe už sutarties sąlygų (reikalavimų) pažeidimus, nepatenka į Civilinio kodekso reglamentavimo sritį. Taigi, pareiškėjų nurodomose Civilinio kodekso nuostatose nėra nustatyta tokio teisinio reguliavimo, kurį jie teigia
esant nustatytą ir kurio atitikimui prašo ištirti Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktus. Minėta, kad
Sąlygos nereglamentuoja pareiškėjų nurodomų santykių – kompensacinių netesybų.
30. Šios aplinkybės nagrinėjamu atveju lemia vertinimą, kad aptariama pareiškimo dalis neturi tyrimo dalyko, todėl norminės administracinės bylos dalis dėl pareiškėjų
prašymo ištirti Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų atitiktį minėtoms Civilinio kodekso nuostatoms
nutraukiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
Dėl Įsakymo 2.1.1 punkto atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui
31. Šioje norminėje administracinėje byloje taip pat atliekamas Įsakymo 2.1.1 punkto tiek, kiek pagal jį rengiant sutarčių projektus, nėra keičiamos Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų
nuostatos, atitikties vertinimas konstituciniam teisinės valstybės principui.
32. Dėl šios norminio administracinio akto nuostatos taikymo paminėtina, kad
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2016 m. liepos 8 d.
nutarties norminėje administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2016 26 ir 27 punktuose, be
kita ko, vertindama Įsakymo 2.1.1 punktą (Direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-215 redakcija), kuris buvo (yra) identiškas šiuo metu galiojančiam Įsakymo
2.1.1 punktui, nurodė, kad ši nuostata yra susijusi su sutarčių projektų rengimo stadija
ir iš esmės nereguliuoja derybų. Tačiau proceso šalys, įskaitant ir atsakovą, mano, kad
Įsakymo 2.1.1 punkte vartojami žodžiai „jų nekeičiant“ reiškia, kad inter alia Sąlygų 5.2
ir 5.3 punktų nuostatos negali būti keičiamos (koreguojamos). Be to, išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti pareiškėjo teiginiais, kad TLK aptariamą Įsakymo nuostatą
vertina kaip draudžiančią keisti Sąlygų nuostatas, rengiant sutarčių su Įstaigomis projek75
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tus bei juos derinant. Atsakovas iš esmės neneigia, kad būtent tokia administracinė praktika ir egzistuoja.
33. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad šiame baigiamajame teismo
akte jau minėto Sveikatos sistemos įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje įstatymų leidėjo eksplicitiškai vartojamas žodis „sulygti“ aiškiai parodo, kad šioje nuostatoje minimų sutarčių
šalims (nagrinėjamu atveju – TLK ir Įstaigoms) yra garantuojama teisė derėtis (tartis) dėl
inter alia šios nuostatos 5 punkte numatytų sąlygų, t. y. ir aptariamų netesybų (baudos).
Įstatymų leidėjas nėra numatęs jokių išimčių, todėl ši įstatyme numatyta aptariamų sutarčių šalių galimybė derėtis (tartis) turi būti užtikrinama ir įstatymus įgyvendinančiuose
teisės aktuose. Kartu išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad iš Sveikatos sistemos įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punkto loginės ir lingvistinės konstrukcijos yra aišku, jog
aptariamų sutarčių šalys privalo sulygti dėl minėtų netesybų, t. y. nagrinėjamu atveju jos
turi būti numatytos tarp TLK ir Įstaigų sudaromose sutartyse, Įstaigos negali reikalauti,
kad aptariamos netesybos apskritai nebūtų numatytos.
34. Primintina ir tai, kad konstitucinis teisinės valstybės principas, kurio atitikčiai
kvestionuojamas Įsakymo 2.1.1 punktas, be kita ko, suponuoja įvairius reikalavimus teisėkūros subjektui, inter alia tai, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna
(pvz., žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m.
kovo 2 d., 2017 m. kovo 15 d., 2017 m. gegužės 30 d. nutarimus). Svarbu akcentuoti ir
tai, jog įstatymą įgyvendinančiuoju 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 juos įgyvendinančių teisės aktų
atžvilgiu (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d., 2004 m.
gruodžio 13 d. nutarimai).
35. Atsižvelgdama į paminėtą teisinį reguliavimą, proceso šalių nurodytą administracinę praktiką taikant Įsakymo 2.1.1 punktą bei vertindama šios nuostatos turinį,
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog tikrinamo punkto formuluotė, ypač joje vartojami žodžiai „jų nekeičiant“, neatitinka minėtų, oficialioje konstitucinėje doktrinoje
nurodytų, reikalavimų teisėkūros subjektams; tikrinama nuostata akivaizdžiai nėra aiški,
yra dviprasmiška, galinti lemti (ir nagrinėjamu atveju lemianti) neteisingą ją taikančių
viešojo administravimo subjektų (t. y. TLK) vertinimą.
36. Todėl šiomis aplinkybėmis nagrinėjamu atveju yra pakankamas pagrindas pripažinti, jog Įsakymo 2.1.1 punktas tiek, kiek jame nurodyta, kad rengiant sutarčių projektus, nėra keičiamos Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų nuostatos, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.
Dėl Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui
37. Pareiškėjai taip pat prašo ištirti Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų atitiktį konstituciniam
teisinės valstybės principui. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog pareiškime apsiribojama bendra (abstrakčia) oficialios konstitucinės doktrinos trumpa apžvalga, ir visiškai nėra nurodyta (pasisakyta), kaip tiriami Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktai šiuos reikalavimus
pažeidžia (iš esmės nebuvo pateikta argumentų ir teismo posėdžio metu). Taigi iš esmės
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apsiribojama tik teisiškai nemotyvuotu bendru teiginiu, kad tikrinamos nuostatos prieštarauja šiam principui.
38. Šiuo aspektu primintina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad pareiškėjas, teikdamas su individualia
byla nesusijusį (abstraktų) prašymą ištirti norminio administracinio akto nuostatos teisėtumą, kartu turi aiškiai nurodyti konkrečias aplinkybes, kurios, jo nuomone, sudaro prielaidas teisiškai pagrįstai abejonei dėl tikrinamų nuostatų atitikties bendriesiems
principams. Būtent pagal tokias abstraktų prašymą (pareiškimą) pateikusio pareiškėjo
nurodytas konkrečias aplinkybes (argumentus) paprastai yra identifikuojamos norminio
akto (jo dalies) teisėtumo tyrimo ribos, ypač tais atvejais, kai prašoma įvertinti norminio
teisės akto nuostatų atitiktį bendriesiems teisės principams ir (ar) bendrosioms įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose nurodytoms taisyklėms. Aptariamos aplinkybės
(argumentai) turi būti konkrečios, aiškios, rodančios ryšį tarp norminio administracinio
akto (jo dalies) ir minėtų bendrų principų bei reikalavimų, kurių atitikčiai prašoma ištirti
šį aktą (jo dalį). Argumentai turi būti susiję su prašomo atlikti tyrimo objektu, leisti proceso šalims ir teismui nustatyti bei apibrėžti administracinės bylos dalyką ir nagrinėjimo
ribas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m.
rugsėjo 3 d. nutarties administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015 13 p.; 2016 m. liepos
7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-1391-756/2016 ir kt.).
39. Pažymėtina, kad norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo administraciniuose teismuose specifika, be kita ko, reiškia, kad bylos dėl šių aktų atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui pagrindas yra teisiškai motyvuota abejonė (teisiniai argumentai, kuriais pareiškėjas grindžia savo abejonę), kad visas aktas ar jo dalis
prieštarauja aukštesnės teisinės galios aktams pagal: 1) normų turinį; 2) reguliavimo
apimtį; 3) formą; 4) nustatytą priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką. Kaip yra pažymėjusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. lapkričio 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014
(Administracinė jurisprudencija Nr. 28, 2014 m.), reikalaujama, kad pareiškėjo pozicija
dėl norminio administracinio akto (jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys abejonę, kad teisės aktas (jo dalis) prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Pareiškėjas negali apsiriboti vien bendro
pobūdžio teiginiais, taip pat vien tik tvirtinimu, kad norminis administracinis aktas, jo
manymu, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijamo norminio administracinio akto punktai (jų pastraipos ar punktų papunkčiai), kokia apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies)
nuostatos atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. spalio 6 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A-1022-492/2016 48 p. ir joje nurodytą šio teismo praktiką).
40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tyrimas dėl Sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų atitikties
konstituciniam teisinės valstybės principui nutraukiamas (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu,
116 straipsnio 1 dalimi, 117 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 119 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-23 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ 2.1.1 punktas (2016 m. gruodžio 22 d.
įsakymo Nr. 1K-362 redakcija) tiek, kiek jame nustatyta, kad į sutarčių, sudaromų su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, projektus Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis
sutarties standartinių bendrųjų sąlygų 5.2 ir 5.3 punktai perkeliami jų (punktų) nekeičiant, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.
Pripažinti, kad Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-23 „Dėl asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-362 redakcija) patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis
sutarties standartinių bendrųjų sąlygų 5.2 ir 5.3 punktai tiek, kiek jie nustato asmens
sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybę už šiuose punktuose nurodytų sutarties sąlygų
pažeidimus, neprieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 29 punktui (1998 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. VIII-946 redakcija), Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 31 ir 34 straipsniams (2002 m. gruodžio 3 d.
įstatymo Nr. IX-1219, 2009 m. spalio 22 d. įstatymo Nr. XI-448 ir 2010 m kovo 30 d. įstatymo Nr. XI-714 redakcijos).
Kitą norminės administracinės bylos dalį nutraukti.
Sprendimą skelbti Teisės aktų registre.
Sprendimas neskundžiamas.

1.4. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo
Nr. 3D-396 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punkto, kuriuo Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384, papildytos
191 punktu, teisėtumo
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-396
(toliau – Įsakymas) 1 punktu ūkio subjektams, į Lietuvos Respubliką importuojantiems
naudotus ratinius traktorius iš trečiųjų šalių, iš esmės buvo nustatytas naujas ir esminis
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reikalavimas, susijęs su anksčiau Europos Sąjungos šalyse neįregistruotų naudotų ratinių
traktorių atitiktimi Direktyvos 2003/37/EB reikalavimams juos registruojant (23 punktas).
Įsakymo 1 punktu atlikti pakeitimai įsigaliojo 2014 m. liepos 3 d., t. y. praėjus itin
mažai laiko nuo įsakymo priėmimo 2014 m. liepos 1 d. Laikas nuo Įsakymo 1 punktu atliktų teisinio reguliavimo pakeitimų paskelbimo iki teisinio reguliavimo įsigaliojimo negali
būti vertinamas kaip pakankamas ūkio subjektams prisitaikyti prie pasikeitusio teisinio
reguliavimo (25 punktas).
Asmenys, įvežę naudotus ratinius traktorius į Lietuvos Respubliką iki Įsakymo
1 punkto įsigaliojimo, t. y. iki 2014 m. liepos 3 d., galėjo pagrįstai tikėtis, jog naudoti ratiniai traktoriai bus užregistruoti pagal iki 2014 m. liepos 3 d. galiojusį teisinį reguliavimą.
Dėl to, atsižvelgiant į iš konstitucinio teisinės valstybės principo esminiams teisinio reguliavimo pakeitimams, lemiantiems asmenų teisinei padėčiai nepalankius padarinius, keliamus reikalavimus nustatyti inter alia teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principus atitinkantį teisinį reguliavimą, spręstina, jog Žemės ūkio ministerijai, įgyvendinant
jai įstatymų leidėjo pavestus įgaliojimus, inter alia nustatant naudotų ratinių traktorių įregistravimo tvarką, kilo pareiga Įsakymo 1 punkte nustatyti pereinamąjį teisinį reguliavimą ir terminą, iki kurio asmenys galėtų įgyvendinti pagal iki šių pakeitimų galiojusį teisinį
reguliavimą įgytas teises, t. y. teisinio reguliavimo nuostatas, kurios teisinių santykių dalyviams būtų suteikusios pakankamai laiko užbaigti pradėtus veiksmus, kurių jie ėmėsi
ankstesnio teisinio reguliavimo pagrindu (27 punktas).
Įsakymo 1 punktas tiek, kiek jame nenustatyta pereinamojo teisinio reguliavimo ir
termino, iki kurio asmenys gali įgyvendinti pagal iki šių pakeitimų galiojusį teisinį reguliavimą įgytas teises, pripažintas prieštaraujančiu konstitucinio teisinės valstybės principo
suponuojamiems teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principams (33 punktas).
Administracinė byla Nr. I-1-756/2017
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00018-2015-5
Procesinio sprendimo kategorija 4.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. lapkričio 6 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovams Vincui
Antanui Andriuškevičiui ir Modestui Važnevičiui,
trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Agrodetalė“ atstovams advokatui Ruslanui
Černiauskui ir Orestui Žilėnui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus
apygardos administracinio teismo kreipimąsi dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio mi79
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nistro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-396 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio
2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punkto, kuriuo Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384, papildytos 191 punktu, teisėtumo (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Agrodetalė“).
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 17 d.
nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar:
1) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1d. įsakymo Nr. 3D-396
„Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) 1 punktas, kuriuo Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų
ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384, (toliau – ir Registravimo taisyklės) papildytos 191 punktu, atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
(toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą įstatymo
viršenybės principą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą; 2) Įsakymo 1 punktas atitinka Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (toliau – ir Teisėkūros pagrindų įstatymas) 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą proporcingumo principą bei 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą tikslingumo principą; 3) Įsakymo 1 punktas ta apimtimi, kuria nenumatyta, jog šiuo punktu
papildytų Registravimo taisyklių 191 punktas netaikomas iki jo įsigaliojimo dienos į
Lietuvos Respubliką įvežtiems naudotiems traktoriams, pagamintiems ne Europos
Sąjungos (toliau – ir ES) šalyse po 2009 m. liepos 1 d. ir neįregistruotiems ES šalyse,
atitinka Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą ir Teisėkūros
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą pagarbos asmens teisėms ir
laisvėms principą.
2. Motyvuodamas savo abejonę dėl to, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras, priimdamas Įsakymo 1 punktą ir nustatęs ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, neveikė ultra vires ir ar Įsakymo 1 punktas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei
Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą, Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad Direktyva 2003/37/EB (7 str. 1 d.) ir ją įgyvendinančios
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685
patvirtintos Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklės (toliau – ir Atitikties įvertinimo taisyklės) (33 p.) reglamentuoja naujų traktorių atitikties įvertinimo tvarką, o naudotų traktorių atitikties Direktyvos
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2003/37/EB reikalavimams įvertinimo procedūra nėra numatyta (žr., pvz., Atitikties
įvertinimo taisyklių 1 p.). Iki Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-396 įsigaliojimo (iki 2014 m. liepos 3 d.) Registravimo taisyklės nenumatė reikalavimo registruojant naudotus traktorius pateikti traktoriaus atitikties Direktyvos 2003/37/EB reikalavimams sertifikato (liudijimo). Toks reikalavimas
buvo ir šiuo metu yra nustatytas įregistruojant naujus traktorius (Registravimo taisyklių 19.2.5 p.). Vadovaujamasi Registravimo taisyklių 9 punktu ir nurodoma, kad,
Registravimo taisykles papildžius 191 punktu, faktiškai uždraustas naudotų ratinių traktorių, pagamintų ne ES šalyse po 2009 m. liepos 1 d. ir neįregistruotų ES šalyse, kuriems nesuteikti EB tipo patvirtinimai ir neišduoti atitikties sertifikatai pagal Direktyvos
2003/37/EB reikalavimus, patekimas į Lietuvos Respublikos rinką. Tokiu apribojimu daromas esminis poveikis ūkio subjektų, užsiimančių naudotų ne ES po 2009 m. liepos 1 d.
pagamintų traktorių įvežimu į Lietuvą ir jų pardavimu, ūkinei veiklai. Valstybės pareiga nustatyti tokį apribojimą iš ES teisės aktų reikalavimų nekyla. Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu
„Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų nuostatų 11.7 punktu suteikta kompetencija tvirtinti Registravimo taisykles, bet ne nustatyti esminius apribojimus transporto priemonėms patekti į Lietuvos rinką. Tokia Žemės ūkio ministerijos kompetencija
neišplaukia ir iš Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (10 str. 6 d.) nuostatų.
3. Dėstydamas savo argumentus dėl to, ar Įsakymo 1 punktas atitinka Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte ir Teisėkūros pagrindų įstatymo
3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą proporcingumo principą bei Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą tikslingumo principą, Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad tikslas, jog į Lietuvą nebūtų įvežami nauji
techninių reikalavimų neatitinkantys traktoriai ir registruoti pateikiami kaip naudoti,
galėjo būti pasiektas švelnesnėmis, mažiau ribojančiomis priemonėmis. Be to, Įsakymo
1 punktu buvo nustatytas reikalavimas, kad tam, jog ne ES po 2009 m. liepos 1 d. pagamintus traktorius būtų galima įregistruoti registre, jie būtų pagaminti pagal 2003 m.
Direktyvos 2003/37/EB reikalavimus su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m.
kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES. Vadinasi, nustatytu teisiniu reglamentavimu
reikalaujama, kad naudoti ne ES po 2009 m. liepos 1 d. pagaminti traktoriai atitiktų ne jų
gamybos metu galiojusius ES reikalavimus, bet šiuo metu galiojančius (naujausius) techninius reikalavimus, kurie objektyviai nebuvo taikomi naujų traktorių gamybos metu.
Taigi nustatytas griežtesnis teisinis reglamentavimas dėl naudotų traktorių, o ne dėl naujų traktorių, nors tam nėra jokio objektyvaus tikslo.
4. Vilniaus apygardos administracinis teismas, dėstydamas argumentus dėl
abejonės, ar Įsakymo 1 punktas ta apimtimi, kuria nenumatyta, jog šiuo punktu papildytų Registravimo taisyklių 191 punktas netaikomas iki jo įsigaliojimo dienos į Lietuvos
Respubliką įvežtiems naudotiems traktoriams, neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio
2 dalies 3 punkte įtvirtintam pagarbos asmens teisėms ir laisvėms principui, nurodo,
kad pareiškėjas, įveždamas į Lietuvą traktorius iš Baltarusijos iki Registravimo taisyklių
191 punkto įsigaliojimo (iki 2014 m. liepos 3 d.), galėjo pagrįstai tikėtis ir įgijo teisėtą
lūkestį, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą jų registracija Lietuvos Respublikos
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traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre bus atlikta nereikalaujant traktorių atitikties Direktyvos 2003/37/EB reikalavimams sertifikato (liudijimo).
Nustačius tokį reikalavimą visiems naudotiems traktoriams, neišskiriant tų traktorių,
kurie jau yra įvežti į Lietuvą iki šio reikalavimo nustatymo, galėjo būti pažeistas pareiškėjo teisėtų lūkesčių apsaugos principas, kadangi pareiškėjas, įsigydamas ir įveždamas į
Lietuvą naudotus traktorius bei investuodamas dideles pinigines lėšas, galėjo pagrįstai tikėtis, jog teisinis reglamentavimas, susijęs su traktorių registravimu, iš esmės nepasikeis
ir šie traktoriai bus įregistruoti, nereikalaujant dokumentų, iš esmės paneigiančių galimybę juos įregistruoti. Naudoto traktoriaus registracija turi svarbias teisines pasekmes, kadangi, remiantis Registravimo taisyklių 9–10 punktais, asmuo, įvežęs naudotą traktorių
iš užsienio valstybės, kurioje jis nebuvo registruotas, negali jo parduoti ar kitaip perleisti
Lietuvos Respublikoje jo neįregistravęs Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.
II.
5. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Žemės ūkio ministerijos atsiliepimas, kuriame
nurodoma, jog Įsakymo 1 punktas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.
6. Žemės ūkio ministerijos atsiliepime išdėstoma, jog Įsakymas atitinka Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei teisinės valstybės principą, kadangi Įsakymas parengtas įgyvendinant Direktyvos
2003/37/EB nuostatas. Pažymima, kad pareiškėjo tiekiami traktoriai, dėl kurių kilo ginčas, būtent gamybos metu neatitiko Direktyvos 2003/37/EB reikalavimų. Registravimo
taisyklės nenustato traktorių patekimo į Lietuvos rinką apribojimų, o įgyvendina
Atitikties įvertinimo taisyklių reikalavimus, t. y. reglamentuoja tai, kad Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre registruojami tie traktoriai, kurie atitinka
Atitikties įvertinimo taisyklių reikalavimus.
7. Įsakymo 1 punkto reikalavimas, kad traktoriai atitiktų Direktyvą 2003/37/EB,
yra labai paprastas ir lengvai įgyvendinamas, nereikalaujantis administracinės naštos.
Mano, kad Įsakymo 1 punktas atitinka Vilniaus apygardos administracinio teismo nurodytas teisės normas ir principus. Įsakymo 1 punktas suformuluotas pagal teisinės technikos reikalavimus: nurodant direktyvos pavadinimą turi būti nurodoma vėliausia priimtąją keitusi direktyva. Būtent Komisijos direktyva 2014/144/ES yra tokia direktyva. Tai tik
reikalavimų dėl direktyvos pavadinimo įgyvendinimas, kuris visiškai nereiškia, kad 2009
metais pagamintiems traktoriams taikomos 2014 m. įsigaliojusios techninės normos.
Įsakymo projektas buvo paskelbtas Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų
registravimo posistemėje 2014 m. gegužės 9 d. (projekto Nr. 14-5180), o priimtas liepos
1 d. ir įsigaliojo liepos 3 d., todėl buvo pakankamai laiko su juo susipažinti.
8. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gauti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB)
„Agrodetalė“ paaiškinimai, kuriuose palaikomos Vilniaus apygardos administracinio
teismo kreipimesi išdėstytos abejonės.
9. Nurodoma, kad Žemės ūkio ministerija visiems be išimties naudotiems
traktoriams netaiko Direktyvos 2003/37/EB reikalavimų, o selektyviai pasirinko juos
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taikyti tik nuo 2009 m. liepos 1 d. pagamintiems naudotiems traktoriams (būtent tokiems traktoriams, kuriuos į Lietuvą įveža UAB „Agrodetalė“). Pagal Įsakymo 1 punktą
vis dar galima įregistruoti Lietuvoje 2003–2008 m. ne ES ir ES pagamintą naudotą traktorių be EB atitikties liudijimo (nors šio traktoriaus pagaminimo metu jau seniai galiojo
Direktyva 2003/37/EB), tačiau analogiška registracija uždrausta po 2009 m. liepos 1 d.
būtent ne ES pagamintiems naudotiems traktoriams. Tai, kad Įsakymo 1 punkte nebuvo
numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2014 m. liepos 3 d. įvežtų naudotų traktorių registracijai, neabejotinai pažeidžia ne tik UAB „Agrodetalė“, bet ir kitų rinkos dalyvių teisėtus lūkesčius, nes dar iki pakeitimų įsigaliojimo iš gamintojo nupirkta ir į Lietuvą įvežta
technika tampa neberealizuotina Lietuvoje ir sukelia nuostolius.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
10. Šioje byloje sprendžiamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m.
liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-396 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo
Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) 1 punkto, kuriuo Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384, (toliau – ir
Registravimo taisyklės) papildytos 191 punktu, numatančiu, jog naudoti ratiniai traktoriai, pagaminti ne ES šalyse po 2009 m. liepos 1 d. ir neįregistruoti ES šalyse, pagal šias
taisykles įregistruojami, jeigu jie buvo pagaminti pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių
mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančios direktyvą 74/150/EEB (OL specialusis leidimas, 2004 m., 13 skyrius, 31 tomas, p. 311) (toliau – ir Direktyva 2003/37/EB) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES (OL L
82, 2014, p. 20), reikalavimus, teisėtumo klausimas.
11. Byloje iškilus Direktyvos 2003/37/EB aiškinimo klausimams, t. y. klausimams,
ar Direktyvos 2003/37/EB nuostatos taikomos naudotų ar nenaujų transporto priemonių, pagamintų už ES ribų, tiekimui ES rinkai ir jų registravimui, ar valstybės narės tokių transporto priemonių registraciją valstybėje narėje gali reglamentuoti specialiomis
nacionalinėmis taisyklėmis ir nustatyti tokiai registracijai taikytinus reikalavimus (pvz.,
įpareigojimą atitikti Direktyvos 2003/37/EB reikalavimus); ar Direktyvos 2003/37/EB
23 straipsnio 1 dalies b punktą, skaitant jį kartu su 2 straipsnio q punktu, galima aiškinti
kaip nustatantį, jog šios direktyvos nuostatos taikomos T1, T2 ir T3 kategorijų techninėms priemonėms, pagamintoms po 2009 m. liepos 1 d., Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartimi kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismą (toliau – ir Teisingumo Teismas) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą minėtais klausimais.
12. Teisingumo Teismas 2017 m. birželio 15 d. priėmė sprendimą Agrodetalė,
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C-513/15, EU:C:2017:473, ir nusprendė, kad: 1) 2003 m. gegužės 26 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB, iš dalies pakeista
2014 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES, aiškintina taip, kad valstybėje narėje
pirmą kartą teikiant rinkai ir registruojant naudotus ar nenaujus traktorius, importuotus
iš trečiosios šalies, turi būti laikomasi šioje direktyvoje numatytų techninių reikalavimų;
2) Direktyvos 2003/37/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/44, 23 straipsnio 1 dalies
b punktas aiškintinas taip, kad šios direktyvos nuostatos taikomos į Europos Sąjungą iš
trečiosios šalies importuotoms naudotoms T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėms, jeigu jos pirmą kartą pradėtos eksploatuoti Sąjungoje nuo 2009 m. liepos 1 d.
13. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
288 straipsnis įtvirtina, jog direktyva privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, dėl rezultato, kurį reikia pasiekti, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka jos
įgyvendinimo formą ir būdus. Vadovaujantis šia nuostata, direktyvos neturi tiesioginio
veikimo valstybėse narėse. Direktyvų sukeliamos teisinės pasekmės nacionalinėje teisėje atsiranda tik tuomet, kai valstybė narė tinkamai įvykdo perkėlimo pareigą. Vis dėlto
remiantis Teisingumo Teismo praktika, direktyvoms išimtiniais atvejais tam tikromis
sąlygomis gali būti pripažintas ir tiesioginis veikimas. Šiuo klausimu iš nusistovėjusios
Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad visais atvejais, kai direktyvos nuostatos savo
turiniu yra besąlygiškos ir pakankamai tikslios, asmenys gali jomis remtis nacionaliniuose teismuose prieš valstybę narę, jei ji direktyvą į nacionalinę teisę perkėlė neteisingai ar ne laiku (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2004 m. spalio 5 d. sprendimo
Pfeiffer ir kt. prieš Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, C-397/01, C-403/01,
EU:C:2004:584, 103 punktą, 1991 m. lapkričio 19 d. sprendimo Francovich ir kt. prieš
Italijos Respubliką, C-6/90 ir C-9/90, EU:C:1991:428, 11 punktą, 2002 m. liepos 11 d.
sprendimo Marks & Spencer, C-62/00, EU:C:2002:435, 25 punktą). Tačiau atvirkštinis
atvejis, kai valstybės institucijos nori remtis direktyvomis prieš piliečius, nėra galimas.
Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką pati direktyva negali įpareigoti asmens
ir dėl to ja iš esmės negalima remtis prieš asmenį (šiuo aspektu žr. Teisingumo Teismo
1986 m. vasario 26 d. sprendimo Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, 48 punktą, 1987 m.
spalio 8 d. sprendimo Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, EU:C:1987:431, 10 punktą, 1994 m.
liepos 14 d. sprendimo Faccini Dori, C-91/92, EU:C:1994:292, 20 punktą, 2010 m. sausio
19 d. sprendimo Kücükdeveci, C-555/07, 46 punktą ir kt.). Be kita ko, pažymėtina, kad
nacionaliniai teismai, taikydami nacionalinę teisę, ypač tikslingai direktyvų įgyvendinimui išleistus teisės aktus, nacionalinę teisę turi aiškinti atsižvelgdami į direktyvų tikslus.
Tačiau kartu šis įpareigojimas negali paneigti bendrų teisės principų, kurie yra Sąjungos
teisės sudedamoji dalis, ypač teisinio saugumo ir lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja) principų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio
6 d. nutartį byloje Nr. N444-2513/2010, Administracinė jurisprudencija, 2010 m., Nr. 20).
14. Išplėstinė teisėjų kolegija primena, kad Lietuvos Respublikos konstitucinio
akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ (kuris yra Konstitucijos
sudedamoji dalis) 2 dalyje nustatyta, jog Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir kad jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai,
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o teisės normų kolizijos atveju, jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad šiose nuostatose yra
expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), išskyrus
pačią Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimai). Konstitucijoje taip pat yra įtvirtintas principas, kad tais atvejais, kai nacionalinis teisės aktas (aišku, išskyrus pačią Konstituciją) nustato tokį teisinį reguliavimą, kuris
konkuruoja su nustatytuoju tarptautinėje sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis
(Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimas).
15. Be to, vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, nacionalinis teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, įpareigotas taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą, jei būtina, savo iniciatyva atsisakydamas taikyti bet kokią, net vėlesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės teisės nuostatą, ir
šis teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol ši nuostata bus panaikinta teisėkūros arba
kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis (žr., pvz., Teisingumo Teismo 1978 m. kovo
9 d. sprendimo Amministrazione delle Finanzedello Stato prieš Simmenthal SpA, 106/77,
EU:C:1978:49, 21 ir 24 punktus, 2003 m. kovo 20 d. sprendimo Helga Kutz-Bauer prieš
Freie und Hansestadt Hamburg, C-187/00, EU:C:2003:168, 73 punktą, 2005 m. gegužės 3 d. sprendimo sujungtose bylose Berluskoni ir kt., C-387/02, C-391/02 ir C-403/02,
EU:C:2005:270, 72 punktą, 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Krzysztof Filipiak prieš
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, C-314/08, EU:C:2009:719, 81 punktą). Atsižvelgiant
į minėtą Konstitucinio Teismo bei Teisingumo Teismo praktiką, Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme laikomasi nuostatos, jog paprastai tuo atveju, kai Teisingumo
Teismas yra pateikęs aiškų ir besąlygišką Europos Sąjungos teisės normų išaiškinimą,
nacionalinė nuostata, numatanti su Europos Sąjungos teise nesuderinamą teisinį reguliavimą, netaikoma (žr., pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 6 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-22/2014, Administracinė jurisprudencija, 2014,
Nr. 28, p. 262–275, 2014 m. birželio 20 d. sprendimą byloje Nr. A442-23/2014, 2011 m.
gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-12/2011).
16. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 267 straipsnyje numatyta, kad iškilus Europos Sąjungos teisės aiškinimo
(Sutarčių išaiškinimo ar Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo) klausimui valstybės narės teisme, nacionalinis teismas, manydamas, kad sprendimui priimti reikia nutarimo šiuo klausimu, gali prašyti Teisingumo Teismo priimti dėl
jo prejudicinį sprendimą. Taigi, jei administracinį ginčą nagrinėjančiam administraciniam teismui kyla abejonė dėl Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo, jis gali kreiptis
į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.
17. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas argumentus dėl
Įsakymo 1 punkto atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės
valstybės principui, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte ir
Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintam proporcingumo
principui bei 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintam tikslingumo principui grindžia iš
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esmės tuo, jog Direktyvos 2003/37/EB nuostatos nenustato techninių reikalavimų naudotoms transporto priemonėms ir nedraudžia valstybėms narėms registruoti naudotas
transporto priemones, neturinčias EB tipo patvirtinimo ir gamintojo išduoto atitikties
liudijimo. Argumentai, kuriuos pasitelkęs pareiškėjas teigia, jog Įsakymo 1 punkte numatytu apribojimu daromas esminis poveikis ūkio subjektų, užsiimančių naudotų ne
ES po 2009 m. liepos 1 d. pagamintų traktorių įvežimu į Lietuvą ir jų pardavimu, ūkinei
veiklai, taip pat tai, kad tikslas, jog į Lietuvą nebūtų įvežami nauji techninių reikalavimų neatitinkantys traktoriai ir registruoti pateikiami kaip naudoti, galėjo būti pasiektas
švelnesnėmis, mažiau ribojančiomis priemonėmis ir pan., taip pat kildinami ir siejami
su tuo, jog iš ES teisės aktų reikalavimų nekyla valstybės pareiga nustatyti apribojimo,
kad Direktyvos 2003/37/EB nuostatos taikomos importuojant naudotus ratinius traktorius iš trečiųjų šalių. Kaip minėta anksčiau, Teisingumo Teismas pateikė aiškų ir besąlygišką išaiškinimą dėl Direktyvos 2003/37/EB nuostatų taikymo naudotiems ratiniams
traktoriams. Susiklosčius tokiai situacijai, kaip nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje, kurioje Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis
grindžiama Europos Sąjunga ir dėl kurių Teisingumo Teismas pateikė aiškų ir besąlygišką
išaiškinimą, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose
teisės aktuose, tokia situacija spręstina taikant kolizijos taisyklę, įtvirtinančią Europos
Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę. Šios aplinkybės nagrinėjamu atveju lemia vertinimą, kad aptariama prašymo dalis neturi tyrimo dalyko, todėl norminės administracinės bylos dalis pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti,
ar Įsakymo 1 punktas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte
ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą proporcingumo
principą bei 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą tikslingumo principą, nutraukiama,
kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 101 str. 1 d. 1 p., 114 str. 1 d.).
IV.
18. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 17 d. nutartyje
išdėstytame prašyme dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo prašoma ištirti, ar Įsakymo 1 punktas ta apimtimi, kuria jame nenumatyta, jog šiuo punktu papildytų Registravimo taisyklių 191 punktas netaikomas iki jo įsigaliojimo dienos į Lietuvos
Respubliką įvežtiems naudotiems traktoriams, atitinka konstitucinį teisinės valstybės
principą. Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog pareiškėjas iš esmės klausia, ar Įsakymo
1 punktas tiek, kiek jame nenustatyta pereinamojo teisinio reguliavimo nuostatų, skirtų
įgyvendinti pagal iki atliktų pakeitimų galiojusį teisinį reguliavimą įgytas teises, atitinka
konstitucinį teisinės valstybės principą.
19. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas; šie konstituciniai principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir
teisėtus lūkesčius. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją yra saugomi ir ginami ne visi
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iš bet kurio įstatymo ar kito teisės akto kylantys lūkesčiai, bet tik tie, kurie kyla iš pačios Konstitucijos ar iš įstatymų bei kitų teisės aktų, neprieštaraujančių Konstitucijai; tik
tokie lūkesčiai gali būti laikomi teisėtais, tik tokie teisėti lūkesčiai yra saugomi ir ginami Konstitucijos (Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, 2014 m. spalio 8 d.
nutarimas).
20. Konstitucinio Teismo praktikoje nurodyta, kad teisinio reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių (inter alia Konstitucinio
Teismo 2003 m. kovo 4 d., 2013 m. vasario 15 d., 2013 m. gegužės 30 d., 2016 m. vasario
2 d. nutarimai). Teisinio reguliavimo pakeitimai turėtų būti daromi taip, kad asmenims,
kurių teisinei padėčiai jie turi įtakos, būtų užtikrinta reali galimybė prisitaikyti prie naujos teisinės situacijos (Konstitucinio Teismo 2016 m. sausio 25 d. nutarimas). Darant esminius galiojančio teisinio reguliavimo pakeitimus, lemiančius asmenų teisinei padėčiai
nepalankius padarinius, gali būti reikalinga numatyti ne tik pakankamą vacatio legis, bet
ir tam tikrą pereinamąjį teisinį reguliavimą; asmenų, kuriems taikytinas naujas teisinis
reguliavimas, teisinė padėtis pereinamosiomis nuostatomis turėtų būti sureguliuota taip,
kad jiems būtų suteikta pakankamai laiko užbaigti pradėtus veiksmus, kurių jie ėmėsi
ankstesnio teisinio reguliavimo pagrindu, tikėdamiesi, kad jis bus stabilus, ir įgyvendinti
pagal ankstesnį teisinį reguliavimą įgytas teises (Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario
15 d. nutarimas, 2016 m. vasario 2 d. nutarimas).
21. Iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylanti valstybės pareiga užtikrinti
teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, be kita ko, reiškia ir tai, kad įstatymų leidėjas,
padaręs esminius galiojusio teisinio reguliavimo pakeitimus, gali nustatyti tam tikrą pereinamąjį teisinį reguliavimą bei terminą, iki kurio asmenys gali įgyvendinti pagal iki šių
pakeitimų galiojusį teisinį reguliavimą įgytas teises, ir tokiu atveju nedaryti pereinamojo
teisinio reguliavimo pakeitimų, kuriais asmenų teisinė padėtis būtų pabloginta, nebent
būtinybė nukrypti nuo šio reikalavimo būtų konstituciškai pateisinama siekiu užtikrinti
svarbų viešąjį interesą (Konstitucinio Teismo 2016 m. vasario 2 d. nutarimas).
22. Pažymėtina, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio
6 dalyje numatyta, jog užtikrindama eismo saugumą, Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliotos institucijos, be kita ko, nustato ir tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų techninės
apžiūros tvarką ir techninius reikalavimus traktoriams ir savaeigėms mašinoms ir jų priekaboms (3 p.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247
patvirtintų Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatų 9 punkte numatyta, jog vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga –
Žemės ūkio ministerija; o minėtų nuostatų 11.7 punkte nurodyta, jog vadovaujančioji
registro tvarkymo įstaiga privalo tvirtinti Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir
jų priekabų registravimo taisykles. Išplėstinė teisėjų kolegija akcentuoja, jog Žemės ūkio
ministerija, įgyvendindama jai įstatymų leidėjo pavestus įgaliojimus patvirtinti Traktorių,
savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles, inter alia nustatyti
naudotų ratinių traktorių įregistravimo tvarką, turi paisyti iš Konstitucijos kylančių reikalavimų nustatyti konstitucinį teisinės valstybės principą, inter alia teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principus atitinkantį teisinį reguliavimą.
23. Kaip matyti iš ankstesnės Registravimo taisyklių redakcijos, galiojusios iki
2014 m. liepos 3 d., t. y. iki Įsakymo 1 punktu atliktų pakeitimų, nebuvo numatyta panašaus reikalavimo, susijusio su naudotų ratinių traktorių, pagamintų ne ES šalyse po
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2009 m. liepos 1 d. ir neįregistruotų ES šalyse, atitiktimi Direktyvos 2003/37/EB nuostatoms juos registruojant Lietuvoje. Dėl to išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jogĮsakymo
1 punktu ūkio subjektams, į Lietuvos Respubliką importuojantiems naudotus ratinius
traktorius iš trečiųjų šalių, iš esmės buvo nustatytas naujas ir esminis reikalavimas, susijęs su anksčiau ES šalyse neįregistruotų naudotų ratinių traktorių atitiktimi Direktyvos
2003/37/EB reikalavimams juos registruojant.
24. Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog teisės aktai,
keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą,
paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Ši nuostata netaikoma,
kai teisinis reguliavimas nustatomas arba keičiamas pagal Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, taip
pat kai nustatomas ūkio subjektams palankesnis teisinis reguliavimas.
25. Įsakymo 1 punktu atlikto Registravimo taisyklių pakeitimo projektas buvo
užregistruotas 2014 m. gegužės 9 d., atsižvelgiant, kaip teigiama Žemės ūkio ministerijos procesiniuose dokumentuose, į Direktyvos 2003/37/EB ir kitų direktyvų pakeitimus.
Individualioje byloje esančiame Žemės ūkio ministerijos 2014 m. gegužės 8 d. įsakyme
Nr. 2D-2155(12.6) (Administracinė byla Nr. I-4793-790/2015, I t., b. l. 67) nurodoma,
kad Registravimo taisyklių papildymo 191 punktu tikslas – išvengti pastaruoju metu
pasitaikančių atvejų, kai į Lietuvą buvo įvežami nauji techninių reikalavimų neatitinkantys traktoriai, kurie pateikiami registruoti kaip naudoti. Pastebėtina, kad Direktyvos
2003/37/EB 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai. 2014 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES buvo atlikti Direktyvos 2003/37/EB pakeitimai ir nurodyta, jog valstybės
narės ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus,
kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą
(2 str. 1 d.). Taigi Direktyvos 2003/37/EB nuostatų įgyvendinimui buvo numatytas laikotarpis iki 2004 m. gruodžio 31 d., o jos pakeitimų – iki 2015 m. sausio 1 d. Pastebėtina,
jog norminėje administracinėje byloje tiriamu atveju Įsakymo 1 punktu atlikti pakeitimai įsigaliojo 2014 m. liepos 3 d., t. y. praėjus itin mažai laiko nuo įsakymo priėmimo
2014 m. liepos 1 d. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, laikas nuo Įsakymo 1 punktu
atliktų teisinio reguliavimo pakeitimų paskelbimo iki teisinio reguliavimo įsigaliojimo
negali būti vertinamas kaip pakankamas ūkio subjektams prisitaikyti prie pasikeitusio
teisinio reguliavimo.
26. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, ilgą laiką egzistavusi sisteminė situacija, kurią valstybės institucijos toleravo (2004 m. lapkričio 30 d. sprendimas
Öneryildiz prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 48939/99, 2009 m. gruodžio 8 d. sprendimas
Muńoz Dķaz prieš Ispaniją, pareiškimo Nr. 49151/07), taip pat iki teisinio reguliavimo pasikeitimų galiojęs teisinis reguliavimas (2004 m. spalio 12 d. sprendimas Kjartan
Asmundsson prieš Islandiją, pareiškimo Nr. 60669/00), gali būti pripažįstamas teisėtų lūkesčių įgijimo pagrindu. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas, kaip norminių aktų teisėtumo kriterijus, pripažįstamas ir Europos Sąjungos teisės sistemoje (žr., pvz., Teisingumo
Teismo 1973 m. birželio 5 d. sprendimo Komisija prieš Tarybą, 81/72, 10 punktą, 1975 m.
gegužės 14 d. sprendimo CNTA SA prieš Komisiją, 74/74, 533 punktą).
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27. Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad asmenys, įvežę naudotus ratinius traktorius į Lietuvos Respubliką iki Įsakymo 1 punkto įsigaliojimo, t. y. iki 2014 m. liepos 3 d.,
galėjo pagrįstai tikėtis, jog naudoti ratiniai traktoriai bus užregistruoti pagal iki 2014 m.
liepos 3 d. galiojusį teisinį reguliavimą. Dėl to, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat į
iš konstitucinio teisinės valstybės principo esminiams teisinio reguliavimo pakeitimams,
lemiantiems asmenų teisinei padėčiai nepalankius padarinius, keliamus reikalavimus nustatyti inter alia teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principus atitinkantį teisinį
reguliavimą, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog Žemės ūkio ministerijai, įgyvendinant jai įstatymų leidėjo pavestus įgaliojimus, inter alia nustatant naudotų ratinių traktorių įregistravimo tvarką, kilo pareiga Įsakymo 1 punkte nustatyti pereinamąjį teisinį
reguliavimą ir terminą, iki kurio asmenys galėtų įgyvendinti pagal iki šių pakeitimų galiojusį teisinį reguliavimą įgytas teises, t. y. teisinio reguliavimo nuostatas, kurios teisinių
santykių dalyviams būtų suteikusios pakankamai laiko užbaigti pradėtus veiksmus, kurių
jie ėmėsi ankstesnio teisinio reguliavimo pagrindu.
28. Poreikį nustatyti Įsakymo 1 punkto įsigaliojimo pereinamąsias nuostatas pagrindžia ir ta aplinkybė, jog iki Įsakymo įsigaliojimo (2014 m. liepos 3 d.) į Lietuvos
Respubliką iš trečiųjų šalių įvežti naudoti ratiniai traktoriai, neatitinkantys Direktyvos
2003/37/EB techninių reikalavimų, tapo nerealizuotini Lietuvoje. Nagrinėjamu atveju
Registravimo taisyklių pakeitimus nustačiusiame Įsakymo 1 punkte nėra nustatyta pereinamųjų nuostatų ar kitokių priemonių, kuriomis būtų ginami asmenų, iki 2014 m. liepos
3 d. įvežusių į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių naudotus ratinius traktorius, lūkesčiai,
todėl Įsakymo 1 punktu sudaromos prielaidos pažeisti pagrįstus asmenų teisėtus lūkesčius konkrečiose situacijose atsisakant registruoti iš trečiųjų šalių importuotus naudotus
ratinius traktorius.
29. Konstitucinio Teismo praktikoje pažymima, jog tai, kiek laiko prisitaikymui
derėtų palikti kiekvienu konkrečiu atveju, turėtų būti vertinama atsižvelgiant į daugelį
aplinkybių: įstatymo paskirtį teisės sistemoje ir juo reguliuojamų visuomeninių santykių
pobūdį, subjektų, kuriems jis taikytinas, ratą bei jų galimybes pasirengti naujo teisinio reguliavimo įsigaliojimui, kitas svarbias aplinkybes, inter alia tokias, dėl kurių įstatymas turėtų įsigalioti kuo skubiau. Svarbus viešasis interesas, siekis apsaugoti kitas Konstitucijoje
įtvirtintas vertybes, nusveriantis asmens interesą turėti daugiau laiko prisitaikyti prie
naujas pareigas ar apribojimus nustatančio teisinio reguliavimo, gali lemti skubų įstatymo įsigaliojimą jo oficialaus paskelbimo dieną be jokio vacatio legis termino. Vis dėlto
pabrėžtina, kad skubus įstatymų, kuriais nustatomos pareigos ar apribojimai asmenims,
įsigaliojimas turėtų būti labiau išimtis, grindžiama ir pateisinama ypatingomis objektyviomis aplinkybėmis, nei taisyklė (2013 m. vasario 15 d. nutarimas, 2015 m. gegužės
16 d. nutarimas).
30. Konstitucinis Teismas, pavyzdžiui, yra konstatavęs, jog darant mokesčių įstatymų pakeitimus (nustatant naujus mokesčius, juos didinant ir pan.) reikalavimas nustatyti
pakankamą vacatio legis yra ypač svarbus, nes tai yra reikšminga garantija, kad asmenys
(pirmiausia mokesčių mokėtojai) galėtų ne tik iš anksto susipažinti su naujais mokesčių įstatymų reikalavimais, bet ir prie jų priderinti savo turtinius interesus bei ekonominės veiklos perspektyvas (2013 m. vasario 15 d. nutarimas). Pastebėtina, jog Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatyme Lietuvos Respublikos Seimui yra numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys
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naują mokestį, naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų
pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principus, įsigaliotų ne anksčiau kaip
po šešių mėnesių nuo jų paskelbimo dienos (3 str. 3 d.).
31. Pereinamųjų nuostatų priėmimo klausimas Europos Sąjungos teisėje sprendžiamas taip pat taikant konkuruojančių interesų nustatymo testą, todėl ir šiuo atveju
vertinama, ar egzistuoja viršesnis viešasis interesas (žr., pvz., Teisingumo Teismo 1975 m.
gegužės 14 d. sprendimo byloje CNTA SA prieš Komisiją, 74/74, 533 punktą, 2006 m. birželio 22 d. sprendimo sujungtose bylose Belgija ir Forum 187 prieš Komisiją, C-182/03 ir
C-217/03, 172–174 punktus). Teisėtų lūkesčių apsaugos principas draudžia institucijoms
keisti taisykles, taikytinas ūkio subjektų jau atliktiems sandoriams, neįtvirtinant pereinamojo pobūdžio priemonių, nebent tai būtų pateisinama svaresniu viešuoju interesu
(Teisingumo Teismo 1979 m. gegužės 16 d. sprendimo Ditta Angelo Tomadini Snc prieš
Amministrazione delle finanze dello Stato, 84/78, EU:C:1979:129, 20 punktas).
32. Pažymėtina, jog nagrinėjamos norminės administracinės bylos atveju Žemės
ūkio ministerija nenurodė, išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nenustatė svarbaus viešojo
intereso, kuriuo būtų siekiama apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, ar nusveriančio naudotus ratinius traktorius iš trečiųjų šalių importuojančių asmenų interesą turėti
pakankamai laiko prisitaikyti prie naujo reikalavimo, susijusio su naudotų ratinių traktorių atitiktimi Direktyvos 2003/37/EB reikalavimams juos registruojant.
33. Visa tai, kas išdėstyta, sudaro pagrindą konstatuoti, jog Įsakymo 1 punktas tiek,
kiek jame nenustatyta pereinamojo teisinio reguliavimo ir termino, iki kurio asmenys
gali įgyvendinti pagal iki šių pakeitimų galiojusį teisinį reguliavimą įgytas teises, prieštarauja konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojamiems teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principams.
34. Išplėstinei teisėjų kolegijai šioje byloje konstatavus, kad Įsakymo 1 punktas
anksčiau aptarta apimtimi prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui,
be kita ko, apimančiam ir teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo imperatyvus, išnyksta poreikis tirti šių nuostatų atitiktį Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies
3 punkto nuostatoms.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
114 straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-396 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktas, kuriuo Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m.
spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384, papildytos 191 punktu, tiek, kiek jame nenustatyta pereinamojo teisinio reguliavimo ir termino, iki kurio asmenys gali įgyvendinti pagal iki šių
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pakeitimų galiojusį teisinį reguliavimą įgytas teises, prieštarauja konstitucinio teisinės
valstybės principo suponuojamiems teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principams.
Nutraukti norminės administracinės bylos dalį pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-396 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d.
įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktas, kuriuo Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384, papildytos 191 punktu,
atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte
įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies
2 punkte įtvirtintą proporcingumo principą bei 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą
tikslingumo principą.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių
(2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 3-256-(E) redakcija) 20.3 papunkčio teisėtumo
Tirtame Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktyje numatyta, kad Lietuvos
saugios laivybos administracija neįregistruoja laivo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, jeigu pateikiami ne visi šių taisyklių 8–10 punktuose nurodyti dokumentai arba
pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų (13 punktas). Pareiškime keltos
abejonės dėl tarp šių dokumentų 8.7 papunktyje įtvirtinto reikalavimo pateikti laivo klasę patvirtinančio dokumento, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Europos
Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos
institucijos ar jos įgaliotos įstaigos, kopiją (16 punktas).
Reikalavimas registruojant laivą pateikti laivo klasę patvirtinančio dokumento kopiją grindžiamas tikslu įrodyti laivo tinkamumą konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui. Tai, be kita ko, pasitarnauja laivybos saugumo užtikrinimui, prisideda prie dabartinio ar būsimų laivo savininkų interesų apsaugos ir kt. Šio laivo klasę patvirtinančio
dokumento išdavimą yra įgaliotos atlikti laivų klasifikavimo bendrovės, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio 19 dalimi, apibrėžiamos kaip juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, atitinkantys tarptautinių
teisės aktų nustatytus reikalavimus, keliamus laivų techninę priežiūrą ir apžiūrą atliekančioms, laivų klasę suteikiančioms ir privalomus laivų dokumentus išduodančioms bendrovėms. Toks laivo klasę patvirtinančio dokumento pobūdis patvirtina, kad reikalavimas jį
pateikti kyla iš Prekybinės laivybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, pagal kurią laivas registruojamas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, jeigu jis yra suprojektuotas bei pastatytas laivybai jūroje ir turi tai patvirtinančius dokumentus (19 punktas).
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Vadovaujantis Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio
1 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre yra įregistruojamas kiekvienas jūrų laivas, kuris yra naudojamas laivybai, tik kada jis turi nustatytus dokumentus, todėl tiriama Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 nuostata, draudžianti Lietuvos saugios
laivybos administracijai įregistruoti jūrų laivą, jeigu nepateikti visi teisės aktuose nustatyti dokumentai, yra suderinama su Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir
6 straipsnio 1 dalies nuostatomis (20 punktas).
Administracinė byla Nr. eI-17-261/2017
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00012-2017-1
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 41

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. gruodžio 15 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko, Gintaro
Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio,
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Naglio Puteikio atstovams
advokatei Linai Gudaitei, P. M., atsakovo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
atstovams A. K., L. Š.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos Seimo nario Naglio Puteikio prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos
jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktis neprieštarauja Lietuvos Respublikos
prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 daliai, 6 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių (redakcija, galiojanti nuo 2014 m. birželio 26 d.) 20.3 papunktis
neprieštarauja Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 daliai,
6 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai.
2. Motyvuodamas savo abejonę tiriamo reguliavimo teisėtumu, pareiškime nurodė
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ir teismo posėdyje atstovas paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų
registravimo taisyklių (toliau – ir Jūrų laivų registravimo taisyklės) 20.3 papunktis, nustatantis, kad Lietuvos saugios laivybos administracija neįregistruoja laivo, jeigu pateikiami
ne visi Jūrų laivų registravimo taisyklių 8-10 punktuose nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, prieštarauja Lietuvos Respublikos
prekybinės laivybos įstatymo (toliau – ir Prekybinės laivybos įstatymas) 2 straipsnio
9 daliai, kuri nustato, kad jūrų laivas – laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje
bei turintis tai patvirtinančius dokumentus, tiek, kiek dokumentais, patvirtinančiais, kad
laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje yra pripažįstami laivo klasės suteikimo
dokumentai, kuriuos išdavė įgaliota klasifikacinė bendrovė, tais atvejais, kai tokie matavimai laivo statybos metu nebuvo nei privalomi, nei atliekami. Taip pat prašoma ištirti
nuostata prieštarauja Prekybinės laivybos įstatymo 6 straipsnio 1 daliai, kuri nustato, kad
kiekvienas jūrų laivas, naudojamas laivybai, turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos
jūrų laivų registre (toliau – ir registras), taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
7 straipsnio 2 daliai, pagal kurią galioja tik paskelbti įstatymai, įtvirtintam teisėtumo
principui, kuris draudžia taikyti įstatymus atgaline tvarka.
3. Siekiant teisinių santykių stabilumo, administracinių bylų teisenoje taikomas principas lex retro non agit (įstatymas negalioja į praeitį), pagal kurį teisės aktai
pagal bendrą taisyklę netaikomi tiems įvykusiems teisiniams faktams ir teisiniams
padariniams, kurie atsirado iki naujai priimto teisės akto įsigaliojimo. Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2008 išaiškino, kad pagal teisėje
galiojantį bendrąjį principą teisiniams santykiams taikomi tie įstatymai, kurie galioja tų
santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo momentu. Šis principas reiškia ne tik
tai, kad įstatymai negali būti taikomi teisiniams santykiams, atsiradusiems iki šių įstatymų įsigaliojimo, t. y. įstatymas negalioja atgal (lex retro non agit), bet ir tai, kad netekę
galios įstatymai negali būti taikomi teisiniams santykiams, atsiradusiems pasibaigus šių
galiojimui. Kartu teisėjų kolegija pažymėjo tai, kad įstatymo pripažinimas netekusiu galios reiškia, jog šis neveikia į ateitį, tačiau nereiškia, jog išnyksta teisės ir pareigos, įgytos pagal galiojusį įstatymą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. rugsėjo 6 d.
nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-783/2000). Taigi, pasibaigus įstatymo galiojimui, galima
įgyvendinti teisę, kuri buvo įgyta remiantis įstatymu, įstatymo galiojimo metu, tačiau dėl
tam tikrų priežasčių nebuvo įgyvendinta galiojant įstatymui.
4. Tokia padėtis susidarė Vilniaus apygardos administraciniame teisme išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. e-I-1506-208/2017, kai, pavyzdžiui, Lietuvos saugios laivybos administracija atsisako į jūrų laivų registrą įtraukti istorinį jūrų laivą (duomenys
neskelbtini), kuris šiuo metu įtrauktas į Lietuvos vidaus vandenų laivų registrą, tačiau pastatytas laivybai jūroje pagal 1911 m. Jungtinėje Karalystėje galiojusius teisės aktus ir turi
patvirtinančius dokumentus, kad yra suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje. Lietuvos
saugios laivybos administracija atsisakymą grindžia tik tuo, kad laivas neturi laivo klasę
patvirtinančio dokumento, nors šis jūrų laivas buvo suprojektuotas ir pastatytas laivybai
jūroje pagal jo statybos metu galiojusius teisės aktus. Pastarieji nereikalavo jokio laivo
klasę patvirtinančio dokumento, kaip nepagrįstai reikalaujama pagal Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktį, kuris nepagrįstai ir neproporcingai susiaurina Prekybinės
laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalį, nustatančią, kad jūrų laivas – laivas, suprojektuotas
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ir pastatytas laivybai jūroje bei turintis tai patvirtinančius dokumentus, iki laivo klasės
dokumento, kuris vienintelis pagal Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktį patvirtina, kad laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje. Pareiškėjo teigimu, aplinkybę,
kad laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje, gali patvirtinti ir kiti laivo statybos, naudojimo ir vertinimo dokumentai, kurie buvo privalomi laivo statybos metu.
II.
5. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atsiliepimas, kuriame prašoma pripažinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktį teisėtu.
6. Atsiliepime atsakovas nurodė ir atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad laivo klasę patvirtinantis dokumentas, kurį pagal savo taisykles ir procedūras išduoda laivų klasifikavimo bendrovės, yra vienas iš privalomų turėti dokumentų, kuris patvirtina,
kad laivas suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje, t. y. patvirtina laivo tinkamumą
konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui. Šie dokumentai yra privalomi pagal
Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalį, kurioje nustatyta, jog jūrų laivas – tai
yra laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje bei turintis tai patvirtinančius
dokumentus.
7. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (toliau – ir Saugios laivybos
įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad atlikti laivų, plaukiojančių su Lietuvos
valstybės vėliava, techninę priežiūrą, apžiūras, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės
aktais, ir išduoti atitinkamus tai patvirtinančius dokumentus turi teisę tik Lietuvos saugios laivybos administracijos sprendimu įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės. To
paties straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta įgaliojimų suteikimo laivų klasifikavimo
bendrovėms sąlyga – tokia bendrovė turi būti pripažinta Europos Komisijos ir įrašyta į
Pripažintų organizacijų sąrašą. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad įgaliotoji klasifikavimo bendrovė turi atitikti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (OL L 131, 2009 p. 11) I priede nustatytus kriterijus. Šiuo reglamentu
nustatomos priemonės, kurias turi vykdyti organizacijos, atsakingos už laivų tikrinimą,
apžiūrą bei sertifikavimą, taip nustatant jų atitikimą tarptautinėms konvencijoms dėl saugumo jūroje ir jūrų taršos prevencijos, tuo pat metu skatinančios laisvės teikti paslaugas
tikslo įgyvendinimą. Tai apima laivų, kuriems taikomos tarptautinės konvencijos, korpuso, mašinų, elektros ir valdymo įrenginių saugumo reikalavimų rengimą ir įgyvendinimą. Išimčių bet kokiems jūrų laivams, kuriems taikomos šios tarptautinės ir nacionalinės
teisės aktų normos, nėra. Todėl registruojant laivą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre (toliau – ir Jūrų laivų registras), visų pirma turi būti įsitikinta tokio jūrų laivo saugos
parametrais, stovumo reikalavimų įgyvendinimu, kitais saugos parametrais, kurie yra tikrinami laivą šiame registre registruojant (Prekybinės laivybos įstatymo 8 str. 1 d.), ir, be
kitų reikalavimų, toks laivas yra registruojamas, tik jeigu jis yra suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje ir turi tai patvirtinančius dokumentus, o patvirtinančiais dokumentais
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yra laikomi Jūrų laivų registravimo taisyklių 8-10 punktuose numatyti dokumentai, tarp
kurių yra ir šių taisyklių 8.7 papunktyje numatyta laivo klasę patvirtinančio dokumento, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Europos Sąjungos valstybės narės ar
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos ar jos įgaliotos
įstaigos, kopija.
8. Vadovaujantis Jūrų laivų registravimo taisyklių 8 punktu, laivo savininkas gali
pateikti ir ankstesnės laivo registravimo valstybės, jei laivas buvo registruotas ES valstybėje narėje ar EEB valstybėje, tos ES valstybėje narėje ar EEB valstybėje kompetentingos
institucijos ar jos įgaliotos klasifikacinės bendrovės išduotą laivo klasę patvirtinantį dokumentą, kad laivas yra suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje.
9. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. direktyvos 2009/15/
EB „Dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų
veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų“ 11 straipsnis įpareigoja valstybes nares užtikrinti, kad jūrų laivai, plaukiojantys su jos vėliava, būtų projektuojami, statomi, įrengiami ir
prižiūrimi pagal pripažintų organizacijų taisykles ir procedūras, taikomas laivo korpusui,
mašinoms ir elektros bei valdymo įrenginiams. Šis minimas reikalavimas yra perkeltas į
nacionalinę teisę Saugios laivybos įstatymo III skirsnio nuostatomis. Analogiškos nuostatos yra nustatytos ir 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos
jūroje (SOLAS 74) 11-1 skyriaus 3-1 taisyklėje (įtvirtinta, kad laivai turi būti pastatyti ir
prižiūrimi pagal klasės taisykles). 1914 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės
apsaugos jūroje numatė jūrų laivų sertifikavimą saugos prasme, tad jūroje eksploatuojamas nepramoginis (komercinis) laivas negalėtų būti naudojamas be jokių jo paskirtį patvirtinančių dokumentų, išduotų pagal minėtą konvenciją ar kitus teisės aktus.
10. Laivo savininkas, siekdamas užregistruoti laivą Jūrų laivų registre, ir neturėdamas laivo klasę patvirtinančio dokumento, gali kreiptis į įgaliotą klasifikavimo bendrovę arba Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės
kompetentingą instituciją ar jos įgaliotą įstaigą dėl šio reikalaujamo dokumento išdavimo, t. y. laivo savininkui nėra užkertamas kelias šiuos registracijai Jūrų laivų registre
privalomus pateikti dokumentus pasitvirtinti bet kuriuo metu (jeigu jis jų neturi). Be to,
atsižvelgiant į pareiškime nurodytos Vilniaus apygardos administraciniame teisme išnagrinėtos bylos dėl laivo (duomenys neskelbtini) kontekstą, pažymėtina, jog neturint laivo klasės liudijimo, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės, patvirtinančio, kad laivas
yra suprojektuotas ir pastatytas plaukioti jūroje, laivas gali būti registruojamas Lietuvos
Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau – ir Vidaus vandenų laivų registras) ir,
jei numatoma, kad toks laivas gali išplaukti į atvirus vandenis, Lietuvos saugios laivybos
administracija, įvertinusi laivo stovumo reikalavimus, gali apibrėžti platesnius tokių laivų plaukiojimo rajonus nei vidaus vandenyse, t. y. toks laivas taip pat gali plaukioti jūroje. Taip pat Saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio 30 punktu yra įtvirtinta tradicinio
laivo sąvoka: tradicinis laivas – kultūros ministro ir susisiekimo ministro nustatyta tvarka pripažintas bet koks istorinis laivas ar tokio laivo tiksli kopija, įskaitant ir tuos laivus,
kurie sukurti tradiciniams jūreivystės įgūdžiams skatinti ir supažindinti su kultūros paveldu. Toks laivas eksploatuojamas tradiciniais (įprastiniais) jūreivystės principais ir būdais. Tokiu būdu įstatymų leidėjas nustatė, kad tradiciniais laivais gali būti pripažinti ir
jūrų laivai. Tačiau pripažinimas tradiciniu laivu nesudaro prievolės tokį laivą registruoti
į vieną iš Lietuvos laivų registrų, t. y. Jūrų laivų registrą ar Vidaus vandenų laivų registrą.
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Toks laivo pripažinimas būtų aktualus komerciniais tikslais, taip pat dėl kitų išskirtinumų
ir lengvatų, kurie numatyti Saugaus tradicinių laivų naudojimo Europos vandenyse pažymėjimų ir tradicinių laivų įgulų komplektacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo
susitarimo memorandume (Londono memorandumas), arba kuriuos taiko Europos
Sąjungos šalių uostų administracijos.
11. Dėl pareiškėjo argumento apie teisės galiojimą į praeitį, atsakovas pažymėjo,
kad iki laivo pateikimo registruoti Jūrų laivų registre jokios teisinės situacijos arba kitais
žodžiais tariant – teisinių santykių – nebuvo. Šie teisiniai santykiai atsirado tik tuo momentu, kai laivas buvo pateiktas įregistruoti Jūrų laivų registre. Naujai nustatomas teisinis
reguliavimas sukuria teisinio reguliavimo mechanizmus, kurie taikomi nuo jų įsigaliojimo momento – laivo savininko prašymas kažkuriuo laiko momentu įregistruoti laivą
Jūrų laivų registre suponuoja situaciją, kai taikomi būtent tuo metu galiojantys teisės aktai, nes nuo savininko prašymo pateikimo momento atsiranda teisiniai santykiai. Tuo
metu kilusiai teisinei situacijai taikoma tuo metu galiojanti teisė ir teisės normos, nes iki
to momento, kaip minėta, teisinių santykių nebuvo, juo labiau – ginčo dėl jų.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
12. Byloje yra tiriama, ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktis neprieštarauja Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo
2 straipsnio 9 daliai, 6 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai.
13. Tiriamame Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktyje numatyta, kad
Lietuvos saugios laivybos administracija neįregistruoja laivo Lietuvos Respublikos jūrų
laivų registre, jeigu pateikiami ne visi šių taisyklių 8–10 punktuose nurodyti dokumentai
arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
14. Nagrinėjamame prašyme abejonės tiriamo reguliavimo atitiktimi šioms
Prekybinės laivybos įstatymo nuostatoms iš esmės grindžiamos argumentais, kad pagal
Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktį Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre
neregistruotini jūrų laivai, kurie atitinka Prekybinės laivybos įstatyme nustatytus jūrų laivo požymius, nors pagal šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalį juos įregistruoti privaloma.
IV.
15. Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje jūrų laivas apibrėžtas kaip
laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje bei turintis tai patvirtinančius dokumentus. Pagal šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalį kiekvienas jūrų laivas, naudojamas laivybai,
turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Jūrų laivai prilyginami nekilnojamiesiems daiktams.
16. Tiriant Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunkčio teisėtumą pažymėtina,
96

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

kad Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatos
negali būti interpretuojamos, atsiejant jas nuo likusio įstatyminio reguliavimo. Jūrų laivų
registravimo taisyklių 20.3 papunktis nukreipia į šių taisyklių 8–10 punktus, numatančius dokumentus, kuriuos Lietuvos saugios laivybos administracijai turi pateikti laivo savininkas, pageidaujantis įregistruoti laivą registre. Pareiškime yra keliamos abejonės dėl
tarp šių dokumentų 8.7 papunktyje įtvirtinto reikalavimo pateikti laivo klasę patvirtinančio dokumento, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos ar
jos įgaliotos įstaigos, kopiją.
17. Teisių įgyvendinimas, be kita ko, ir teisės įregistruoti ir eksploatuoti jūrų laivą, yra labai susijęs su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų. Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies
nuostatos negali būti suprantamos, kaip įteisinančios bet kurio laivo registravimą jūrų
laivų registre. Jūrų laivas gali būti įregistruojamas tik pateikus teisės aktuose nustatytus dokumentus – vadovaujantis Prekybinės laivybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi laivas registruojamas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, jeigu jis yra suprojektuotas
bei pastatytas laivybai jūroje ir turi tai patvirtinančius dokumentus. To paties straipsnio
5 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro valdytoja yra Susisiekimo
ministerija, registro tvarkytoja – Lietuvos saugios laivybos administracija. Šios įstatymo
nuostatos patvirtina, kad jūrų laivas gali būti registruojamas tik kada jis turi dokumentus. Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatose
nėra pateiktas baigtinis šių dokumentų sąrašas – jį pavesta nustatyti poįstatyminiais aktais, be kita ko, šioje byloje tiriamomis Jūrų laivų registravimo taisyklėmis.
18. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. direktyvos 2009/15/EB „Dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų
administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų“ 2 straipsniu, laivo klasės liudijimas yra laivo tinkamumą konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui patvirtinantis
dokumentas, kurį pagal savo nustatytas ir viešai paskelbtas taisykles ir procedūras išduoda pripažinta organizacija. Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 3-314 patvirtintų Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti
Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir
išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių 2 punktą klasės
liudijimas yra dokumentas, išduotas įgaliotos laivų klasifikavimo bendrovės, patvirtinantis laivo konstrukcinį ir mechaninį tinkamumą tam tikrai paskirčiai ar darbui pagal tos
bendrovės taisykles ir nuostatus.
19. Taigi, reikalavimas registruojant laivą pateikti laivo klasę patvirtinančio dokumento kopiją grindžiamas tikslu įrodyti laivo tinkamumą konkrečiam laivo naudojimui
ar eksploatavimui. Tai, be kita ko, pasitarnauja laivybos saugumo užtikrinimui, prisideda
prie dabartinio ar būsimų laivo savininkų interesų apsaugos ir kt. Šio laivo klasę patvirtinančio dokumento išdavimą yra įgaliotos atlikti laivų klasifikavimo bendrovės, kurios,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio 19 dalimi,
apibrėžiamos kaip juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, atitinkantys
tarptautinių teisės aktų nustatytus reikalavimus, keliamus laivų techninę priežiūrą ir apžiūrą atliekančioms, laivų klasę suteikiančioms ir privalomus laivų dokumentus išduodančioms bendrovėms. Toks laivo klasę patvirtinančio dokumento pobūdis patvirtina,
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kad reikalavimas jį pateikti kyla iš Prekybinės laivybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, pagal kurią laivas registruojamas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, jeigu jis yra suprojektuotas bei pastatytas laivybai jūroje ir turi tai patvirtinančius dokumentus.
20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad, vadovaujantis Prekybinės
laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Lietuvos
Respublikos jūrų laivų registre yra įregistruojamas kiekvienas jūrų laivas, kuris yra naudojamas laivybai, tik kada jis turi nustatytus dokumentus, todėl tiriama Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 nuostata, draudžianti Lietuvos saugios laivybos administracijai įregistruoti jūrų laivą, jeigu nepateikti visi teisės aktuose nustatyti dokumentai, yra suderinama
su Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis.
V.
21. Teisės aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principas yra įtvirtintas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią galioja tik paskelbti
įstatymai. Ši nuostata aiškintina, kaip apimanti ne tik įstatymo galią turinčius, bet ir kitus
teisės aktus (Konstitucinio Teismo 2003 m. spalio 29 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas,
aiškindamas Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalį, savo aktuose yra konstatavęs, kad įstatymai negalioja ir negali būti taikomi, jei jie nėra oficialiai paskelbti (Konstitucinio Teismo
2007 m. birželio 27 d., 2001 m. sausio 11 d. nutarimai). Lex retro non agit principas reiškia,
kad teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų grįžtamoji galia neleidžiama, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu
nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams (lex benignior retro agit); negalima
nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris įsiterptų į jau pasibaigusius teisinius santykius;
iš konstitucinių teisinio tikrumo, teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principų kyla
draudimas nustatyti ankstesnę teisės akto įsigaliojimo datą, nei tas teisės aktas paskelbiamas (Konstitucinio Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimas).
22. Šioje byloje tiriama, ar lex retro non agit principui tiriamas teisinis reguliavimas neprieštarauja, kaip nustatantis reikalavimus iki jo paskelbimo pagamintiems laivams. Pareiškime keliamos abejonės, ar Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktis
pagrįstai dokumentais, patvirtinančiais, kad laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai
jūroje, pripažįsta laivo klasės suteikimo dokumentus, kuriuos išdavė įgaliota klasifikacinė bendrovė, tais atvejais, kai tokie matavimai laivo statybos metu nebuvo nei privalomi,
nei atliekami.
23. Kaip buvo minėta, tiriamos nuostatos paskirtis, be kita ko, yra užtikrinti, kad
registruojamas laivas yra tinkamas konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui.
Aptariamas principas nepaneigia įstatymų leidėjo diskrecijos pačiam ar pavesti tai atlikti
Vyriausybei, ministerijai įtvirtinti reikalavimus, kurių neatitinkantys laivai pripažįstami
neeksploatuotinais pagal savo paskirtį ir dėl to negali būti registruojami. Atsižvelgiant į
besikeičiantį technologijų raidos kontekstą ir kitas aplinkybes, šie reikalavimai būna koreguojami ir taikomi iki jų paskelbimo pagamintiems laivams.
24. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas vertina teisės galiojimo laike klausimą,
atsižvelgdamas į individualias aplinkybes ir minėtus teisės galiojimo laike principus, be
kita ko, palankesnio įstatymo galiojimą į praeitį, teisėtų lūkesčių apsaugos principą ir kt.
Nagrinėjamoje byloje abstrakčiai tiriant Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunkčio
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nuostatą, kad Lietuvos saugios laivybos administracija neįregistruoja laivo registre, jeigu
pateikiami ne visi šių taisyklių 8–10 punktuose nurodyti dokumentai (be kita ko, laivo
klasę patvirtinančio dokumento kopija), reikšminga, kad jos galiojimą laiko požiūriu lemia tai, kada buvo pateiktas prašymas įregistruoti laivą, bet ne tai, kada laivas buvo pagamintas ar kiti nesusiję veiksniai. Tokiu būdu nėra įsiterpiama į anksčiau prasidėjusius ar
pasibaigusius teisinius santykius – šis teisės aktas yra taikomas nuo jo paskelbimo ir teisinių santykių dalyviams suteikiama tinkama galimybė pasirenkant savo elgesį žinoti, kas
yra laikoma teisėta, todėl Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktis neprieštarauja
teisės aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principui.
VI.
25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad Jūrų
laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktis neprieštarauja Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 daliai, 6 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 119 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių (redakcija, galiojanti nuo 2014 m. birželio 26 d.) 20.3 papunktis neprieštarauja Lietuvos
Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 daliai, 6 straipsnio 1 daliai ir
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.

1.6. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 9 d.
įsakymo Nr. V-344 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų
stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ 2 punkto teisėtumo
1. Tiriamame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės
9 d. įsakyme Nr. V-344 (toliau – Įsakymas) 2 punkte nustatytas priimtųjų į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas valstybinėse aukštosiose mokyklose per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą minimalus studijų vietų skaičius (įskaitant institucinio priėmimo metu
sudarytas studijų sutartis), diferencijuojant jį pagal studijų kryptis (23 punktas). Abejonės
dėl Įsakymo 2 punkto atitikties Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 6 daliai pareiškime keltos remiantis tuo, kad įstatyme nenumatyta, jog priėmimas į aukštąsias valstybines
mokyklas nebegali būti vykdomas po pirmojo priėmimo etapo pabaigos (28 punktas).
Iš Įsakymo ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 17-07 patvirtinto Bendrojo priėmimo
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į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 m. tvarkos
aprašo (toliau – Priėmimo tvarkos aprašas) turinio galima matyti, kad studijos pagal studijų programą, kuri nesurinko tais mokslo metais nustatytų minimalių studijų vietų, nėra
vykdomos ir stojimas į tokią studijų programą sustabdomas (Priėmimo tvarkos aprašo
46 p.). Tokia nuostata pagrindžiama turint tikslą sudaryti prielaidas stojantiesiems per
pagrindinio priėmimo antrąjį etapą arba papildomą priėmimą įstoti į studijų programą,
kurios studijos bus vykdomos. Priešingu atveju, jeigu tik vėliau galutinai paaiškėtų, kad
studijos pagal tam tikrą studijų programą nebus vykdomos, nukentėtų į ją įstojusiųjų interesas lygiomis galimybėmis dalyvauti konkurse stojant į aukštąsias mokyklas. Terminas,
iki kada gali būti vykdomas priėmimas į aukštąsias mokyklas, pareiškėjo nurodytoje
Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 6 dalyje nenustatytas, bet įtvirtintas šio straipsnio
1 dalyje, pagal kurią priėmimas į aukštąsias mokyklas gali būti vykdomas iki studijų pagal
atitinkamą studijų programą pradžios. Kadangi, kaip buvo minėta, studijos pagal studijų programą, kuri nesurinko tais mokslo metais nustatytų minimalių studijų vietų, nėra
vykdomos, termino priėmimui pabaiga negali būti laikoma studijų pagal tokią programą
pradžia. Dėl to įgaliojimų suteikimas nustatyti minimalų studijų programos studijų vietų skaičių kartu reiškia ir nustatymą, iki kada šis skaičius turi būti surenkamas. Priešingu
atveju būtų sudaromos prielaidos neapibrėžtai padėčiai, kurioje nukentėtų stojančiųjų į
aukštąsias mokyklas interesai. Be to, nevykdant studijų pagal tam tikrą studijų programą
dėl to, kad ji neatitiko Įsakymo 2 punkte nustatyto minimalaus studijų vietų skaičiaus reikalavimo, nėra paneigiama toje programoje ketinusių studijuoti asmenų teisė į aukštąjį
lavinimą. Tokia galimybė jiems išlieka kitais metais arba tais pačiais metais renkantis kitą
studijų programą (30 punktas).
Įsakymo 2 punktu švietimo ir mokslo ministras yra įgaliotas nustatyti momentą,
kada turi būti surenkamas minimalus priimtųjų į studijas vietų skaičius ir pagrįstai nustatė, kad jis taikomas per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą, todėl Įsakymo 2 punktas neprieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 6 daliai (31 punktas).
2. Įsakymo 2 punktu įtvirtintas priimtųjų į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas valstybinėse aukštosiose mokyklose per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą minimalus studijų vietų skaičius yra skirtas užtikrinti reikiamas sąlygas teikti valstybės nustatytus
standartus atitinkantį aukštąjį išsilavinimą. Šia nuostata nėra atimama valstybinių aukštųjų mokyklų teisė savo nuožiūra rengti studijas, Įsakymo 2 punkte įtvirtintu reikalavimu
nėra kišamasi į aukštojo lavinimo dalykinį turinį, jis galioja visoms aukštosioms mokykloms lygiais pagrindais. Tirtu Įsakymu įgyvendinama sąžiningos konkurencijos ir aukštojo mokslo paslaugų vartotojų interesų apsauga, kadangi juo sudaromos prielaidos stojantiesiems pasirinkti studijų programą, pagal kurią studijos bus vykdomos (40 punktas).
Tirtu teisiniu reguliavimu švietimo ir mokslo ministras įgyvendino jam įstatymu
suteiktą diskreciją, kuri nepalieka jam teisės nenustatyti minimalaus įstojusiųjų į studijų
programą studijų vietų skaičiaus. Įsakymo 2 punktas atitinka aukštųjų mokyklų autonomijos, aukštojo mokslo prieinamumo principus bei Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtintas
taisykles dėl aukštųjų mokyklų teisės savarankiškai organizuoti studijų ir priėmimo į studijas procesą, todėl konstatuotina, kad jis neprieštarauja Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai,
41 straipsnio 3 daliai, 42 straipsnio 1 daliai, Mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 daliai,
28 straipsnio 2 dalies 1 punktui ir 35 straipsnio 2 dalies 3 punktui (42 punktas).
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Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00015-2017-4
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 25.7

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. gruodžio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjui Lietuvos Respublikos Seimo nariui Valerijui Simulik, pareiškėjo
atstovui advokatui Viliui Nikitinui, atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos atstovėms A. T. Š., G. P., O. P.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos Seimo nario Valerijaus Simulik pareiškimą ištirti, ar Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2017
metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės
finansavimo“ 2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
8 straipsnio 1 daliai, 28 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 35 straipsnio 2 dalies 3 punktui,
59 straipsnio 6 daliai, 77 straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos
40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 daliai ir 42 straipsnio 1 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Valerijus Simulik kreipėsi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2017
metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės
finansavimo“ 2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
(2017 m. liepos 11 d. įstatymo Nr. XIII-625 redakcija) 8 straipsnio 1 daliai, 28 straipsnio
2 dalies 1 punktui, 35 straipsnio 2 dalies 3 punktui, 59 straipsnio 6 daliai, 77 straipsnio
4 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 daliai
ir 42 straipsnio 1 daliai. Motyvuodamas savo abejonę tiriamo reguliavimo teisėtumu, pareiškėjas nurodė ir atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad prašomas ištirti aktas savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams bei jį priimant buvo pažeistos pagrindi101
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nės procedūros, ypač taisyklės, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei teismų
praktikoje, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo priėmimą, neviršijant savo kompetencijos ribų.
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ (toliau – ir Įsakymas) nustatyta
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – ir Mokslo ir studijų įstatymas)
59 straipsnio 6 dalies neatitinkanti priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka, kuria, lyginant su įstatymuose įtvirtintu reguliavimu, yra sutrumpinamas terminas iki kada galima pretenduoti į tam tikras aukštųjų mokyklų siūlomas studijų programas. Įsakymo
2 punktu yra nepagrįstai nustatoma, kad, jei aukštosios mokyklos nesurenka minimalaus,
Įsakymo 2 punkte nustatyto stojančiųjų į atitinkamą programą skaičiaus per bendrojo
priėmimo pirmąjį etapą, antrajame pagrindinio priėmimo etape į šią studijų programą
jau nebegalima pretenduoti.
3. Įsakymu neteisėtai ir nepagrįstai nustatomas ne valstybės lėšomis finansuojamų studijų programų minimalus vietų skaičius. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija (toliau – ir Švietimo ir mokslo ministerija) tai atliko viršydama savo kompetencijos ribas, kadangi jai nėra suteikta teisė nustatyti valstybės nefinansuojamų studijų
programų vietų skaičiaus. Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad
Švietimo ir mokslo ministerija yra atsakinga tik už valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų skaičiaus paskirstymą.
4. Be to, ginčijamas Įsakymo 2 punktas buvo priimtas nesilaikant Mokslo ir studijų
įstatymo 77 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino – pagal šį straipsnį atitinkamais metais
priimamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams skiriamo valstybės finansavimo ir preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
vietų ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymą pagal studijų kryptis ir (arba) jų grupes
(menų studijų – ir pagal studijų programas arba specializacijas, pedagogų rengimo – pagal studijų programas arba jų grupes) iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos nustato
švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės
plėtros poreikius, valstybės finansines galimybes ir įvertinęs absolventų įsidarbinimo rodiklius. Ginčijamas įsakymas buvo priimtas tik gegužės 9 d. – praėjus 24 kalendorinėms
dienoms po Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino pabaigos.
5. Vadovaujantis, be kita ko, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam
priėmimui organizuoti prezidento 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 17-07 patvirtintu
Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 m. tvarkos aprašu (toliau – ir Priėmimo tvarkos aprašas), bendrąjį priėmimą
į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas. Pagrindinis priėmimas susideda iš pirmojo ir antrojo etapų. Šiose trijose priėmimo stadijose yra iš dalies perskirstomos įstojusiųjų eilės. Įsakymo
2 punktu ši galimybė yra apribojama, kadangi juo numatytas priimtųjų į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas minimalus skaičius valstybinėse aukštosiose mokyklose per
pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą. Švietimo ir mokslo ministerija tai patvirtino savo
2017 m. birželio 22 d. raštu Nr. SR-2856, kuriame nurodė nustačiusi, jog priimtųjų į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas valstybinėse aukštosiose mokyklose minimalus
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studijų vietų skaičius (įskaitant per institucinį priėmimą sudarytas studijų sutartis) yra
fiksuojamas per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą ir į studijų programas, į kurias per
pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą neįstos nustatytas minimalus studentų skaičius, studentų priėmimas nebus vykdomas per pagrindinio priėmimo pirmąjį antrąjį ir papildomą etapą.
6. Švietimo ir mokslo ministerija tuo viršijo savo įgaliojimus nustatyti minimalų
studijų programų vietų skaičių valstybės finansuojamoms vietoms bei pažeidė Mokslo ir
studijų įstatymo 59 straipsnio 6 dalį, kurioje nenumatyta, jog priėmimas nebegali būti
vykdomas po pirmojo etapo pabaigos.
7. Įsakymo 2 punktu yra pažeidžiamas ir iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos
(toliau – ir Konstitucija) 40 straipsnio 3 dalies kylantis ir Mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytas aukštųjų mokyklų autonomijos principas. Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), 1994 m. birželio
27 d. nutarime aiškindamas Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalies turinį atskleidė, kad tradiciškai aukštosios mokyklos autonomija suprantama kaip teisė savarankiškai nustatyti ir
įstatuose ar statute įtvirtinti savo organizacinę ir valdymo struktūrą, ryšius su kitais partneriais, mokslo ir studijų tvarką, studijų programas, studentų priėmimo tvarką, spręsti
kitus su tuo susijusius klausimus, naudotis valstybės perduotu ir kitu įgytu turtu, turėti
teritorijos ir pastatų, kito turto, skirto mokslo ir studijų reikalams, neliečiamumo garantiją. Dėl šio tikslo aukštajai mokyklai yra garantuojama institucinė autonomija, t. y. tam
tikras statutas, kuris reiškia, kad yra tam tikros veiklos sritys, laisvos nuo vykdomosios
valdžios kontrolės. Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų statutuose paprastai būna
numatyta, jog universiteto autonomija garantuoja jam teisę savarankiškai nustatyti studentų priėmimo tvarką, o senatas nustato studijų ir priėmimo į studijas tvarką. Kadangi
Įsakymu reglamentuojama priėmimo į studijas tvarka, t. y. terminas, iki kada galima pretenduoti į tam tikras studijų programas, jis pažeidžia aukštosios mokyklos autonomiškumo principą ir apriboja aukštosios mokyklos senato kompetenciją nustatyti šią tvarką.
8. Priimant Įsakymą taip pat buvo nesilaikyta konstitucinio proporcingumo
principo, be kita ko, numatyto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 3 punkte, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio
2 dalies 2 punkte. Teisės aktuose nustatytos priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams
(tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau,
negu reikia šiems tikslams pasiekti (pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.,
2009 m. gruodžio 11 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. spalio 31 d. 2013 m. vasario 15 d.
nutarimai). Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, proporcingumo principas reikalauja, kad institucijos, priėmusios administracinį aktą, galėtų teisme įrodyti, jog aktas
buvo priimtas veiksmingai pasinaudojant savo diskrecija, kuri reikalauja atsižvelgti į visus šioje situacijoje, kurią šiuo aktu siekiama reglamentuoti, svarbius duomenis ir aplinkybes. Šios institucijos bent turi galėti pateikti bei aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstyti bazinius duomenis, į kuriuos turėjo būti atsižvelgta pagrindžiant ginčijamas šio akto
priemones ir nuo kurių priklausė jų diskrecijos įgyvendinimas (pvz., Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo byloje Ispanija prieš Europos Tarybą,
C-310/04, 122-123 p.).
9. Įsakymo 2 punktas buvo priimtas tinkamai neišnagrinėjus esamos situacijos ir
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tokiu būdu neteisėtai ir nepagrįstai apribojus stojančiųjų asmenų teises studijuoti studijų
programose, kurios bus panaikintos be teisėto ir (ar) visuotinai svarbaus tikslo, todėl pripažintinas kaip prieštaraujantis proporcingumo principui.
10. Konstitucinis teisėtų lūkesčių apsaugos principas taip pat suponuoja valstybės
pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises,
gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui
(Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d., 2013 m. spalio 10 d. nutarimai). Tai įstatymų leidėją, kitus teisėkūros subjektus saistantis, jų diskreciją ribojantis veiksnys (pvz.,
Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d., 2013 m. spalio 10 d. nutarimai). Ginčijamu
Įsakymo 2 punktu buvo ignoruojamas stojančiųjų asmenų į aukštąsias mokyklas teisėtas
lūkestis įstoti į studijų programą, kuri buvo patvirtinta ir galiojanti 2 metus, įskaitant ir
pagrindinio stojimo metu. Švietimo ir mokslo ministerija iš esmės pakeitė teisinį reguliavimą, pablogindama visų asmenų, 2017 metais stojančių į aukštąsias mokyklas bei pačių
aukštųjų mokyklų, padėtį, todėl priimant Įsakymą buvo pažeistas konstitucinio teisėtų
lūkesčių apsaugos principas.
11. Be to, Įsakymo 2 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui tiek, kiek jis yra susijęs su konstituciniu asmenų lygiateisiškumo principu. Įsakymo
2 punktas pablogina visų stojančių asmenų, kurie nepretenduoja į valstybės finansuojamas vietas, padėtį, palyginus su ta, kurioje yra asmenys, stojantys į valstybės finansuojamas programas, nes būtent pagal šių asmenų, stojančių į atitinkamas programas, skaičių
sprendžiama, ar tam tikra studijų programa išliks. Bendrą studijų vietų skaičių pagal studijų kryptis ir (arba) studijų krypčių grupes ir studijų pakopas turi nustatyti pati aukštoji mokykla, atsižvelgdama į savo galimybes užtikrinti studijų kokybę, o ne Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (Mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 3 d.).
12. Kartu yra pažeidžiami ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos papildomo protokolo 2 straipsnio principai. Šiame straipsnyje yra įtvirtinta
taisyklė, kad niekam neturi būti atimta teisė į mokslą. Įsakymo 2 punktu tokia teisė iš
žmogaus yra atimama: stojantys į aukštąsias mokyklas ir nepretenduojantys į valstybės
finansuojamas vietas asmenys praranda bet kokią galimybę pagal savo gebėjimus, polinkius ir poreikius rinktis studijų programas, studijų programas vykdančias aukštąsias mokyklas, kitą švietimo teikėją ar mokymosi formą.
13. Mokslas yra viena svarbiausių konstitucinių vertybių, jo apsauga – konstituciškai svarbus tikslas, o viešasis interesas, rūpinimasis švietimu yra viena iš prioritetinių valstybės funkcijų. Švietimo ir mokslo ministerija neužtikrino tokio poįstatyminio teisinio reguliavimo, kuris atitiktų konstitucinius principus ir neprieštarautų
Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms, todėl yra pagrindas ginčijamo Įsakymo 2 punktą
pripažinti neteisėtu.
II.
14. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos atsiliepimas, kuriame prašoma pripažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl Preliminaraus valstybės
finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2017 metais priima104
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mi studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“
2 punktą teisėtu.
15. Atsiliepime atsakovas nurodė ir atstovės teismo posėdyje paaiškino, kad
Įsakymo 2 punktas priimtas Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 4 dalies pagrindu,
pagal kurią minimalų studijų programos studijų vietų skaičių valstybinėse aukštosiose
mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir pakopas nustato švietimo ir
mokslo ministras, įvertinęs aukštųjų mokyklų siūlymus. Taigi švietimo ir mokslo ministras, įvertinęs aukštųjų mokyklų siūlymus, nustatė minimalų studijų vietų skaičių studijų
programose pagal studijų kryptis arba krypčių grupes valstybinėse aukštosios mokyklose. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas neapribojo švietimo ir mokslo ministro teisės nustatyti minimalų studijų vietų skaičių tik valstybės finansuojamose studijų vietose.
16. Kaip nurodoma pareiškime, vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo
77 straipsnio 4 dalimi, švietimo ir mokslo ministras yra atsakingas tik už valstybės finansuojamų studijų vietų paskirstymą, tačiau Įsakymo 2 punkto tikslas – įgyvendinti ne
Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 dalį ir nustatyti valstybės finansuojamų studijų
vietų paskirstymą pagal studijų kryptis ir (arba) jų grupes (menų studijų – ir pagal
studijų programas arba specializacijas, pedagogų rengimo – pagal studijų programas
arba jų grupes), o Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 4 dalį,
t. y. nustatyti minimalų studijų programos studijų vietų skaičių valstybinėse aukštosiose
mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir pakopas.
17. Mokslo ir studijų įstatymas nereglamentuoja, kokiu momentu turi būti fiksuojamas minimalus studijų vietų skaičius studijų programoje. Pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d.
įsakymu Nr. V-900 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Aprašas), 16 punktą geriausiųjų
eilei sudaryti organizuojamas bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Pagal Aprašo
18 punktą bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas etapai, pastarasis organizuojamas, jei pasibaigus pagrindiniam priėmimui lieka laisvų studijų vietų.
18. Pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento patvirtinto Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 metų tvarkos aprašo 7 punktą, pagrindinis priėmimas
vykdomas dviem etapais. Jau po pagrindinio priėmimo pirmojo etapo asmenys kviečiami
studijuoti į aukštąsias mokyklas. Priėmę kvietimą studijuoti asmenys turi sudaryti studijų sutartį su pasirinkta aukštąja mokykla. Studijų sutarties nesudarius per nurodytą laiką
kvietimas studijuoti anuliuojamas, atsilaisvinusios lėšos perkeliamos į kitą priėmimo etapą, o po paskutiniojo etapo grąžinamos valstybei.
19. Praktikoje gali susidaryti situacija, kad pasibaigus bendrajam priėmimui į
aukštąsias mokyklas, į tam tikras studijų programas nebus priimtas minimalus studentų skaičius, numatytas Įsakymo 2 punkte. Jeigu minimalus studijų vietų skaičius studijų
programoje būtų fiksuojamas vėliau – per antrąjį arba papildomą priėmimo etapą, arba
iki rugpjūčio 30 dienos (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 6 d.),
tuomet stojantieji, pasirinkę šias studijų programas, nebeturėtų galimybės pretenduoti į
studijas valstybinėse aukštosiose mokyklose kitose studijų programose. Siekdamas teisinio aiškumo, taip pat siekdamas apsaugoti studentų teises ir teisėtus interesus, švietimo
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ir mokslo ministras nustatė, kad minimalus studijų vietų skaičius nustatomas jau per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą.
20. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio
6 dalyje nustatyta data – rugpjūčio 30 diena yra skirta priėmimo į aukštąsias mokyklas
rezultatams skelbti ir nėra tiesiogiai sietina su minimalaus studijų vietų studijų programoje nustatymo data, todėl pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Valerijaus
Simulik teiginys, kad Įsakymo 2 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 6 daliai, yra nepagrįstas.
21. Įsakymo 2 punktu nėra apribojama aukštųjų mokyklų teisė nustatyti studijų tvarką, taip pat studentų priėmimo ir šalinimo tvarką. Jis neriboja aukštųjų mokyklų
autonomijos, aukštojo mokslo prieinamumo, kultūros, mokslo ir tyrinėjimų bei dėstymo laisvės, todėl atitinka Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalies, 41 straipsnio 3 dalies,
42 straipsnio 1 dalies nuostatas. Įsakymo 2 punktas yra būtinas numatytiems tikslams
pasiekti, atitinka proporcingumo, lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus, buvo priimtas išnagrinėjus esamą situaciją ir siekiant apsaugoti priimamų studijuoti asmenų teises ir teisėtus lūkesčius. Taip pat pažymėtina, kad Mokslo ir studijų įstatymas nenumato
termino, iki kurio turi būti patvirtintas minimalus studijų programos studijų vietų skaičius valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes
ir pakopas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
22. Byloje yra tiriama, ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ 2 punktas
neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 daliai,
28 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 35 straipsnio 2 dalies 3 punktui, 59 straipsnio 6 daliai, 77 straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai,
41 straipsnio 3 daliai ir 42 straipsnio 1 daliai.
23. Tiriamame Įsakymo 2 punkte nustatytas priimtųjų į pirmosios pakopos ir
vientisąsias studijas valstybinėse aukštosiose mokyklose per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą minimalus studijų vietų skaičius (įskaitant institucinio priėmimo metu sudarytas studijų sutartis), diferencijuojant jį pagal studijų kryptis.
IV.
24. Pareiškime prašoma ištirti, ar Įsakymo 2 punktu nėra viršijami Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti švietimo ir mokslo ministro įgaliojimai ir ar
nebuvo pažeistas šioje dalyje nurodyto akto priėmimo terminas. Pagal Mokslo ir studijų
įstatymo 77 straipsnio 4 dalį atitinkamais metais priimamų pirmosios pakopos ir vien106
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tisųjų studijų studentams skiriamo valstybės finansavimo ir preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų ir studijų stipendijų skaičiaus
paskirstymą pagal studijų kryptis ir (arba) jų grupes (menų studijų – ir pagal studijų programas arba specializacijas, pedagogų rengimo – pagal studijų programas arba jų grupes)
iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos nustato švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius, valstybės finansines
galimybes ir įvertinęs absolventų įsidarbinimo rodiklius.
25. Konstitucinis teisinės valstybės principas apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, be kita ko, ir teisės aktų hierarchijos reikalavimą, iš kurio kyla įstatymų
viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principas (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimą). Viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik
pagal aukštesnės galios teisės aktais jiems suteiktą kompetenciją, kuri turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. liepos 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 2008 m. lapkričio
28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I552-22/2013 ir kt.). Atitinkamam teisėkūros subjektui
viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą,
kurį jis nėra įgaliotas priimti, būtų pažeistas Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės
principas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2011 m. birželio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I756-6/2011).
26. Tiriamame teisiniame reguliavime yra nustatytas priimtųjų į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas valstybinėse aukštosiose mokyklose per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą minimalus studijų vietų skaičius, šis skaičius diferencijuotas pagal studijų kryptis – atsižvelgiant į jas nustatytos 4, 10 arba 15 minimalių studijų vietų studijų
programoje. Pareiškime nurodytoje Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 dalyje yra
įtvirtinti švietimo ir mokslo ministro įgaliojimai kitoje srityje – priimamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams skiriamo valstybės finansavimo ir preliminaraus
valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymą. Šis klausimas reglamentuojamas Įsakymo 1 punkte, kurio
teisėtumas nagrinėjamoje byloje nėra tiriamas. Švietimo ir mokslo ministro įgaliojimai
patvirtinti tiriamą nuostatą yra įtvirtinti Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 4 dalyje, kurioje numatyta, kad minimalų studijų programos studijų vietų skaičių valstybinėse
aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir pakopas nustato švietimo ir mokslo ministras, įvertinęs aukštųjų mokyklų siūlymus, kas ir yra atlikta
Įsakymo 2 punktu. Kadangi Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 dalimi yra reglamentuojami kiti teisiniai santykiai negu Įsakymo 2 punktu, nėra pagrindo daryti išvadą, jog jį priimdamas švietimo ir mokslo ministras pažeidė Mokslo ir studijų įstatymo
77 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą terminą ar įgaliojimus.
27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Įsakymo 2 punktu nustatydamas minimalų studijų vietų skaičių švietimo ir mokslo ministras įgyvendino jam Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 4 dalimi suteiktus įgaliojimus, nesukūrė
naujos bendro pobūdžio normos, kurios nebuvo įgaliotas priimti, Mokslo ir studijų įsta107
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tymo 77 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas terminas šiai nuostatai priimti netaikomas, todėl
Įsakymo 2 punktas Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 daliai neprieštarauja.
V.
28. Abejonės dėl Įsakymo 2 punkto atitikties Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 6 daliai pareiškime keliamos remiantis tuo, kad įstatyme nenumatyta, jog priėmimas
į aukštąsias valstybines mokyklas nebegali būti vykdomas po pirmojo priėmimo etapo
pabaigos. Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienais metais iki rugpjūčio 30 dienos savo interneto svetainėse aukštosios mokyklos
pateikia visuomenei informaciją apie bendrojo priėmimo į savo aukštąją mokyklą rezultatus pagal studijų programas, o Švietimo ir mokslo ministerija – informaciją apie bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus pagal aukštąsias mokyklas ir studijų
programas. Kiekvienais metais iki spalio 30 dienos aukštosios mokyklos pateikia visuomenei informaciją apie institucinio priėmimo į savo aukštąją mokyklą rezultatus pagal
studijų programas, o Švietimo ir mokslo ministerija – informaciją apie institucinio priėmimo rezultatus pagal aukštąsias mokyklas ir studijų programas.
29. Priėmimo į aukštąsias mokyklas proceso stadijos yra apibrėžtos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 17-07 patvirtinto Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 m. tvarkos aprašo 7 punkte, pagal
kurį bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas. Pagrindinis priėmimas vykdomas dviem etapais: po pirmojo etapo dar galima keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl vietų, likusių po pirmojo etapo studijų sutarčių sudarymo.
Papildomas priėmimas vykdomas tik tose studijų krypčių grupėse, kuriose po pagrindinio priėmimo liko laisvų vietų. Jam teikiamas naujas prašymas (iki 6 pageidavimų).
30. Iš Įsakymo ir Priėmimo tvarkos aprašo turinio galima matyti, kad studijos
pagal studijų programą, kuri nesurinko tais mokslo metais nustatytų minimalių studijų
vietų, nėra vykdomos ir stojimas į tokią studijų programą sustabdomas (Priėmimo tvarkos aprašo 46 p.). Tokia nuostata pagrindžiama turint tikslą sudaryti prielaidas stojantiesiems per pagrindinio priėmimo antrąjį etapą arba papildomą priėmimą įstoti į studijų
programą, kurios studijos bus vykdomos. Priešingu atveju, jeigu tik vėliau galutinai paaiškėtų, kad studijos pagal tam tikrą studijų programą nebus vykdomos, nukentėtų į ją
įstojusiųjų interesas lygiomis galimybėmis dalyvauti konkurse stojant į aukštąsias mokyklas. Terminas, iki kada gali būti vykdomas priėmimas į aukštąsias mokyklas, pareiškėjo
nurodytoje Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 6 dalyje nenustatytas, bet įtvirtintas
šio straipsnio 1 dalyje, pagal kurią priėmimas į aukštąsias mokyklas gali būti vykdomas
iki studijų pagal atitinkamą studijų programą pradžios. Kadangi, kaip buvo minėta, studijos pagal studijų programą, kuri nesurinko tais mokslo metais nustatytų minimalių studijų vietų, nėra vykdomos, termino priėmimui pabaiga negali būti laikoma studijų pagal
tokią programą pradžia. Dėl to įgaliojimų suteikimas nustatyti minimalų studijų programos studijų vietų skaičių kartu reiškia ir nustatymą, iki kada šis skaičius turi būti surenkamas. Priešingu atveju būtų sudaromos prielaidos neapibrėžtai padėčiai, kurioje nukentėtų stojančiųjų į aukštąsias mokyklas interesai. Be to, nevykdant studijų pagal tam tikrą
studijų programą dėl to, kad ji neatitiko Įsakymo 2 punkte nustatyto minimalaus studijų
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vietų skaičiaus reikalavimo, nėra paneigiama toje programoje ketinusių studijuoti asmenų teisė į aukštąjį lavinimą. Tokia galimybė jiems išlieka kitais metais arba tais pačiais
metais renkantis kitą studijų programą.
31. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Įsakymo 2 punktu švietimo ir
mokslo ministras yra įgaliotas nustatyti momentą, kada turi būti surenkamas minimalus
priimtųjų į studijas vietų skaičius ir pagrįstai nustatė, kad jis taikomas per pagrindinio
priėmimo pirmąjį etapą, todėl Įsakymo 2 punktas neprieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 6 daliai.
VI.
32. Įsakymo 2 punkto teisėtumas šioje byloje taip pat tiriamas aukštųjų mokyklų
autonomijos principo atžvilgiu, kuris įtvirtintas, be kita ko, Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalyje, 41 straipsnio 3 dalyje, 42 straipsnio 1 dalyje, Mokslo ir studijų įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje, 28 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 35 straipsnio 2 dalies 3 punkte.
33. Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad aukštosioms mokykloms
suteikiama autonomija. Pagal Konstitucijos 41 straipsnio 3 dalį aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams
valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. Konstitucijos
42 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas
yra laisvi.
34. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalį 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. Šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad aukštosios mokyklos senatas (akademinė taryba) nustato
studijų tvarką; pagal 35 straipsnio 2 dalies 3 punktą aukštosios mokyklos statuto turinio
reikalavimus nustato šis įstatymas ir juridinio asmens teisinę formą reglamentuojantys įstatymai ir aukštųjų mokyklų statutuose turi būti nustatyta studentų priėmimo ir
šalinimo tvarka.
35. Aukštųjų mokyklų autonomija yra vienas iš pamatinių valstybės valdžios ir
aukštųjų mokyklų santykius grindžiančių principų, kuris suponuoja akademinę ir institucinę autonomiją. Aukštajai mokyklai garantuojama institucinė autonomija, t. y. tam tikras statusas, reiškia, kad yra tam tikros veiklos sritys, laisvos nuo vykdomosios valdžios
kontrolės (Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d., 2002 m. vasario 5 d., 2008 m. vasario 20 d., 2008 m. kovo 20 d., 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimai).
36. Tačiau autonomija nereiškia absoliutaus imuniteto nuo valstybinio teisinio reguliavimo. Aukštosios mokyklos turi veikti paklusdamos Konstitucijai ir teisei; naudojimasis Konstitucijos joms garantuojama autonomija jokiu būdu negali sudaryti prielaidų ja piktnaudžiauti (Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimas). Autonomijos
aukštosioms mokykloms suteikimas neatleidžia valstybės nuo konstitucinės priedermės
užtikrinti aukštojo mokslo sistemos veiksmingumą. Todėl aukštųjų mokyklų autonomija
nereiškia, kad jų veikla negali būti valstybės reguliuojama; priešingai – dėl to, kad yra
susijusi su inter alia (be kita ko) konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimu,
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taip pat valstybės biudžeto lėšų naudojimu, ši veikla turi būti reguliuojama ir prižiūrima; tai išplaukia ir iš Konstitucijos 40 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad valstybė prižiūri
mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą. Tačiau valstybės teisė reguliuoti išorinius aukštųjų
mokyklų santykius neturi apriboti aukštosios mokyklos mokslinės ir pedagoginės veiklos
laisvės (Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 27 d., 2002 m. vasario 5 d., 2008 m. vasario 20 d. nutarimai).
37. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad aukštųjų mokyklų autonomija neatsiejama nuo aukštųjų mokyklų ir aukštojo mokslo paskirties (Konstitucinio Teismo
2009 m. spalio 28 d. sprendimas). Aukštojo mokslo sistema laiduoja mokslo ir kultūros,
socialinę ir ekonominę plėtrą. Aukštojo mokslo paskirtis – kurti, kaupti ir skleisti mokslo
žinias bei kultūros vertybes, ugdyti asmenybę ir visuomenę. Todėl visuomenė yra suinteresuota, kad aukštosiose mokyklose būtų sudarytos sąlygos ugdyti visapusišką asmenybę,
kad aukštosios mokyklos turėtų dėstymo, mokslinių tyrimų ir kūrybinės veiklos laisvę.
Savo ruožtu aukštosios mokyklos turi reaguoti į kintančius visuomenės poreikius ir derinti savo veiklą su visuomenės interesais (Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d.
nutarimas).
38. Konstitucinė nuostata, jog valstybė prižiūri mokymo įstaigų veiklą, konstitucinis aukštųjų mokyklų ir visuomenės interesų derinimo imperatyvas, valstybės konstitucinė priedermė užtikrinti aukštojo mokslo sistemos veiksmingumą suponuoja valstybės
pareigą atitinkamus su aukštojo mokslo valstybinėse aukštosiose mokyklose finansavimu
susijusius sprendimus priimti įvertinus tai, ar jose aukštasis išsilavinimas teikiamas pagal patvirtintas studijų programas, taip pat įvertinus šių studijų programų ir jų vykdymo
kokybę, atitinkamų aukštųjų mokyklų galimybes kokybiškai parengti tam tikrą kiekį atitinkamų sričių (krypčių) specialistų; turi būti įvertinama ir tai, ar atitinkamose valstybinėse aukštosiose mokyklose yra reikiamos sąlygos teikti valstybės nustatytus standartus
atitinkantį aukštąjį išsilavinimą asmenims, kurių studijos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, taip pat asmenims, studijuojantiems savo lėšomis. Iš Konstitucijos kylanti
legaliai veikiančių aukštųjų mokyklų teikiamo aukštojo išsilavinimo (profesijos) pripažinimo garantija suponuoja atitinkamų valstybės institucijų įgaliojimus prižiūrėti aukštojo
mokslo kokybę ir užtikrinti, kad teikiamo aukštojo išsilavinimo lygis, žymimas atitinkamais kvalifikaciniais laipsniais, atitiktų tam tikrus vienodus aukštojo išsilavinimo kokybės standartus – ir bendruosius, ir juos sukonkretinančius, apibrėžiančius reikalavimus
tam tikroms studijų kryptims; tokius standartus turi nustatyti valstybės institucijos, pagal savo kompetenciją formuojančios aukštojo mokslo politiką, organizuojančios ir vykdančios aukštųjų mokyklų veiklos priežiūrą (Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d.
nutarimas).
39. Be to, pažymėtina, jog iš Konstitucijos 40 straipsnio 4 dalies nuostatos „valstybė prižiūri mokymo <...> įstaigų veiklą“, 46 straipsnio 4 dalies nuostatos „įstatymas <...>
saugo sąžiningos konkurencijos laisvę“, šio straipsnio 5 dalies nuostatos „valstybė gina
vartotojo interesus“ valstybei reguliuojant su aukštąja mokykla susijusius santykius kyla
pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris neiškreiptų sąžiningos konkurencijos,
taip pat įtvirtinti įvairias aukštojo mokslo paslaugų vartotojų interesų gynimo priemones
(Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimas, 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas).
40. Įsakymo 2 punktu įtvirtintas priimtųjų į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas valstybinėse aukštosiose mokyklose per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą mini110
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malus studijų vietų skaičius yra skirtas užtikrinti reikiamas sąlygas teikti valstybės nustatytus standartus atitinkantį aukštąjį išsilavinimą. Šia nuostata nėra atimama valstybinių
aukštųjų mokyklų teisė savo nuožiūra rengti studijas, Įsakymo 2 punkte įtvirtintu reikalavimu nėra kišamasi į aukštojo lavinimo dalykinį turinį, jis galioja visoms aukštosioms
mokykloms lygiais pagrindais. Tiriamu Įsakymu įgyvendinama sąžiningos konkurencijos ir aukštojo mokslo paslaugų vartotojų interesų apsauga, kadangi, kaip buvo minėta,
juo sudaromos prielaidos stojantiesiems pasirinkti studijų programą, pagal kurią studijos
bus vykdomos.
41. Tam, ar studijos pagal konkrečią studijų programą bus vykdomos, net ir nenumačius aptariamo minimalaus įstojusiųjų į studijų programą studijų vietų skaičiaus,
turi įtakos stojančiųjų į studijų programą skaičius. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo
77 straipsnio 12 dalį valstybė finansuoja studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose studijų kainą, dėl to, jeigu konkrečios studijų programos nepasirenka valstybės finansuojamoje ir nefinansuojamoje vietoje besimokantys studentai, studijos
pagal šią programą nevykdomos. Todėl Įsakymo 2 punktu įtvirtintas reikalavimas atitinka įstatymuose įtvirtintą studijų aukštosiose mokyklose organizavimo ir finansavimo
sistemą. Tai patvirtina ir byloje nustatyta aplinkybė, kad iki tiriamo Įsakymo priėmimo
aukštųjų mokyklų savivaldos organai savarankiškai įtvirtindavo minimalų įstojusiųjų studijų vietų skaičių – nagrinėjamoje byloje tiriamas teisinis reguliavimas iš esmės nėra naujas priėmimo į aukštąsias mokyklas procese, tačiau priėmus Įsakymą jis tapo įtvirtintas
oficialiu teisėkūros subjekto aktu.
42. Tiriamu teisiniu reguliavimu švietimo ir mokslo ministras įgyvendino jam įstatymu suteiktą diskreciją, kuri nepalieka jam teisės nenustatyti minimalaus įstojusiųjų į
studijų programą studijų vietų skaičiaus ir teismui nekyla abejonių, kad Įsakymo 2 punktas atitinka aukštųjų mokyklų autonomijos, aukštojo mokslo prieinamumo principus bei
Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtintas taisykles dėl aukštųjų mokyklų teisės savarankiškai
organizuoti studijų ir priėmimo į studijas procesą, todėl konstatuotina, kad jis neprieštarauja Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 daliai, 42 straipsnio 1 daliai, Mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 daliai, 28 straipsnio 2 dalies 1 punktui ir
35 straipsnio 2 dalies 3 punktui.
VII.
43. Pareiškime taip pat keliamos abejonės dėl tiriamo teisinio reguliavimo atitikties iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems proporcingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos bei lygiateisiškumo principams, nors prašymas ištirti, ar Įsakymo 2 punktas
atitinka šiuos principus (konstitucines nuostatas, kuriose jie įtvirtinti) pareiškime nesuformuluotas. Nepaisant to, teismas nėra saistomas pareiškime pateikto teisinio pagrindo.
Pagal administracinėje teisenoje galiojantį teisėjo vaidmens aktyvumo modelį, prireikus teismas bylos aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti, tiria ex officio
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str. 1 d.). Administracinių bylų teisenos įstatymo 80 straipsnyje nustatyta, kad teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti; administracinis teismas nėra saistomas pareikšto reikalavimo formuluotės. Be kita ko, atsižvelgiant į
šias nuostatas, nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo pažymi111
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ma, kad teismas ne visada privalo apsiriboti pareiškime išdėstytais argumentais – bylą
nagrinėjantis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nėra saistomas teismo, kuris
inicijavo norminio administracinio akto teisėtumo bylą, aiškinimais (žr., pvz., 2009 m.
kovo 20 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I575-10/2009). Be to, administracinėje
teisenoje subsidiariai atsižvelgtina ir į Konstitucinio Teismo išaiškinimą, kad nustačius,
jog Konstitucijai prieštarauja įstatymo, kurio atitikties Konstitucijai pareiškėjas neginčija, nuostatos, kuriomis yra įsiterpiama į ginčijamo įstatymo reguliuojamus visuomeninius santykius, Konstitucinis Teismas privalo tai konstatuoti (Konstitucinio Teismo
2001 m. lapkričio 29 d., 2002 m. sausio 14 d., 2002 m. birželio 19 d., 2007 m. birželio
27 d., 2009 m. kovo 2 d., 2010 m. lapkričio 29 d. nutarimai). Nagrinėjamu atveju įvertinus teisinės valstybės, asmenų lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir proporcingumo principų turinį, kuris yra atskleistas konstitucinėje jurisprudencijoje (pvz., asmenų
lygiateisiškumo aspektu – Konstitucinio Teismo 2017 m. gruodžio 7 d., 2016 m. birželio
20 d., 2013 m. balandžio 30 d. nutarimuose; teisėtų lūkesčių apsaugos – Konstitucinio
Teismo 2017 m. sausio 25 d., 2016 m. vasario 2 d., 2015 m. lapkričio 19 d., 2014 m. gegužės 8 d., nutarimuose; proporcingumo principo – Konstitucinio Teismo 2016 m. vasario
17 d., 2015 m. gegužės 14 d., 2014 m. liepos 3 d. nutarimuose), teismui nekyla abejonių
dėl Įsakymo 2 punkto atitikties šiems principams, todėl nėra pagrindo inicijuoti papildomą tyrimą.
VIII.
44. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad
Įsakymo 2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
8 straipsnio 1 daliai, 28 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 35 straipsnio 2 dalies 3 punktui, 59 straipsnio 6 daliai, 77 straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos
40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 daliai ir 42 straipsnio 1 daliai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 119 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus,
studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ 2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 daliai, 28 straipsnio
2 dalies 1 punktui, 35 straipsnio 2 dalies 3 punktui, 59 straipsnio 6 daliai, 77 straipsnio
4 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 daliai ir
42 straipsnio 1 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.
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2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės
viešojo administravimo srityje
2.1. Bylos dėl žemės teisinių santykių
2.1.1. Dėl valstybės įmonės valdomiems statiniams eksploatuoti reikalingos
žemės, esančios kaimo vietovėje, priskyrimo valstybės išperkamai
Analizuojant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą (1999 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. VIII-1181 redakcija) galima teigti, kad valstybės įstaigų ir organizacijų statinių eksploatavimui reikalingų
žemės sklypų priskyrimas valstybės išperkamai žemei nėra savitikslis. Akivaizdu, jog toks
įstatymų leidėjo pasirinktas teisinis reguliavimas siejamas su visuomenės poreikio (valstybės, viešojo intereso), kuris tenkinamas valstybės įstaigų ir organizacijų atliekamomis
funkcijomis (vykdoma veikla), užtikrinimu (47 punktas).
Sąvoka „valstybės organizacija“ aptariamos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatos taikymo prasme apima ir valstybės įmonę, kuri atitinkamame žemės sklype esančius ir jos valdomus pastatus ir (ar) kitus statinius naudoja visuomenės poreikiui (valstybės, viešajam interesui) užtikrinti (tenkinti)
(49 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-818-525/2017
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01144-2015-2
Procesinio sprendimo kategorijos: 18.4.1; 18.6.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. liepos 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Dalios Višinskienės,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo V. Ž. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos Kauno
apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, prašymą atsakovams
Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, B. L., V.
J., V. Ž. ir A. Ž., tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus 3-ojo notarų biuro notarei E. J. ir valstybės įmonei Alytaus miškų urėdijai dėl administracinių aktų dalies pa113
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naikinimo, turto pasidalinimo sutarties, paveldėjimo teisės liudijimų dalies pripažinimo
negaliojančiais ir restitucijos taikymo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėja Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, ginanti viešąjį interesą (toliau – ir pareiškėja), kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. S-33-24252 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui I. S.“ dalį, kuria buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,2556 ha
žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) (2,0226 ha, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. S-33-24251 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
kaimo vietovėje pilietei B. J.“ dalį, kuria buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,2509 ha žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) (2,0226 ha, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini),
bei 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. S-33-24254 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
kaimo vietovėje pilietei E. Ž.“ dalį, kuria buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,2509 ha žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) (2,0226 ha, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini),
pažymėtą A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d. parengtame žemės sklypo plane Ml:500; 2) pripažinti negaliojančiu 2011 m. lapkričio 28 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą
Nr. 6517, išduotą Alytaus miesto 3-ojo notaro biuro notarės E. J., dalyje dėl žemės sklypo
(kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) 7 574 kv. m dalies, pažymėtos A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d. parengtame žemės sklypo plane Ml:500, paveldėjimo; 3) pripažinti negaliojančia
2011 gruodžio 28 d. turto pasidalinimo sutartį Nr. 6520, patvirtintą Alytaus miesto 3-ojo
notaro biuro notarės E. J., dalyje dėl žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)
7 574 kv. m dalies, pažymėtos A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d. parengtame žemės sklypo
plane Ml:500, pasidalinimo; 4) pripažinti negaliojančiu 2014 m. rugsėjo 1 d. paveldėjimo
teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. 4718, išduotą Alytaus miesto 3-ojo notaro biuro notarės E. J., dalyje dėl žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) 7 574 kv. m dalies,
pažymėtos A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d. parengtame žemės sklypo plane Ml:500, paveldėjimo; 5) taikyti restituciją natūra ir grąžinti valstybės nuosavybėn žemės sklypo, esančio
(duomenys neskelbtini), 7 574 kv. m dalį, pažymėtą A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d. parengtame žemės sklypo plane Ml:500.
2. Pareiškėja paaiškino, kad Kauno apygardos prokuratūra 2015 m. birželio 4 d.
gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministerijos
(toliau – ir Tarnyba) Alytaus miesto skyriaus 2015 m. birželio 1 d. raštą Nr. 1SD-1530(3.1.) dėl viešojo intereso gynimo, kuriame teigiama, jog, atkuriant nuosavybės teises į
buvusio savininko I. S. iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypą (kadastro Nr. (duomenys
neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini), buvo pažeistos Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo
įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos. Alytaus apskrities viršininko
2004 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 33-618-Ž valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų – administracinio pastato, perdirbimo cecho, kiemo statinių (šulinio, lauko tualeto,
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dūmtraukio), kuriuos nuo 2004 m. vasario 5 d. patikėjimo teise valdė valstybės įmonė
(toliau – ir VĮ) Alytaus miškų urėdija, – eksploatavimui buvo patvirtinti žemės sklypo
(kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) kadastriniai duomenys, nurodyta šį sklypą įregistruoti nekilnojamojo turto registre ir nuspręsta jį išnuomoti VĮ Alytaus miškų urėdijai.
2004 m. gegužės 4 d. su VĮ Alytaus miškų urėdija sudaryta ginčo žemės sklypo nuomos
sutartis Nr. 33N-68, numatant, jog sklypas išnuomojamas iki nuosavybės teisių atkūrimo. Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimais Nr. S-33-24251,
Nr. S-33-24252 ir Nr. S-33-24254 B. J., I. S. ir E. Ž. (mirusi) buvo atkurtos nuosavybės
teisės, grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise žemės sklypus, įskaitant ir ginčo žemės sklypą. Tarnybos Alytaus žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011 m. kovo 28 d. įsakymu
Nr. 2VĮ-(1.4.2.2)-424 minėtus sprendimus patikslino, 6 punkte įrašant: „Teisės ir pareigos
pagal žemės nuomos 2004 m. gegužės 4 d. sutartį Nr. 33/N-68 pereina žemės savininkui,
jeigu šalys nesusitaria kitaip“. 2011 m. gruodžio 28 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą
liudijimo Nr. 6517, tos pačios dienos paveldėto turto pasidalinimo sutarties Nr. 6520 ir
2014 m. rugsėjo 1 d. paveldėjimo pagal įstatymą liudijimo Nr. 4718 pagrindu ginčo sklypas buvo įregistruotas kaip B. J., V. Ž. ir A. Ž. nuosavybė.
3. Pareiškėja akcentavo, kad ginčo sklypas buvo užimtas VĮ Alytaus miškų urėdijos valdomais pastatais ir Alytaus apskrities viršininko 2000 m. sausio 5 d. įsakymu
Nr. 33-02 patvirtintame Alytaus rajono (duomenys neskelbtini) kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projekte pažymėtas kaip valstybės išperkama žemė, o vėliau –
2004 m. – išnuomotas VĮ Alytaus miškų urėdijai. Ginčo sklypas suformuotas VĮ Alytaus
miškų urėdijai patikėjimo teise valdomiems pastatams eksploatuoti, todėl, vadovaujantis
Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu, ši žemė buvo valstybės išperkama ir
negalėjo būti grąžinta natūra. Kadangi ginčijami administraciniai aktai, kuriais B. J., I. S.
ir E. Ž. (jos vardu) buvo atkurtos nuosavybės teisės į valstybės išperkamą žemę, jau sukėlė materialinius teisinius padarinius, teismui panaikinus jų dalį, negaliojančiais atitinkamoje dalyje pripažintini ir 2011 m. gruodžio 28 d. bei 2014 m. rugsėjo 1 d. paveldėjimo
teisės pagal įstatymą liudijimai Nr. 6517 ir Nr. 4718, taip pat paveldėto turto pasidalinimo sutartis.
4. Pareiškėja pabrėžė, jog pagal matininko A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d. parengtą žemės sklypo planą M1:1000, VĮ Alytaus miškų urėdijai turto patikėjimo teise valdomiems pastatams eksploatuoti reikalingas 7 574 kv. m plotas, todėl ginčijami administraciniai aktai naikintini dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 7 574 kv. m ginčo sklypo dalį,
o paveldėjimo liudijimai ir turto pasidalinimo sutartis pripažintini negaliojančiais taip
pat dalyje dėl 7 574 kv. m ginčo sklypo dalies, pažymėtos A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d.
parengtame žemės sklypo plane M1:500, paveldėjimo ir pasidalijimo.
5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjos prašymą prašė jį tenkinti.
6. Tarnybos teigimu, nuosavybės teisės pretendentams buvo atkurtos žemės sklype, kuris suformuotas Alytaus apskrities viršininko 2004 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 33618-Ž VĮ Alytaus miškų urėdijos turto patikėjimo teise valdomiems pastatams eksploatuoti ir nuomos sutartimi Nr. 33N-68 išnuomotas VĮ Alytaus miškų urėdijai, todėl šis
žemės sklypas negalėjo būti grąžintas natūra. Matininko A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d. parengtame žemės sklypo plane nustatyta, kad valdomiems pastatams eksploatuoti reikalingas 7 574 kv. m plotas, todėl ginčijami 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimai naikintini
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tik dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 7 574 kv. m ploto ginčo sklypo dalį. Tarnybos
Alytaus miesto skyrius bandė ginčą spręsti administracine tvarka, tačiau sklypo bendrasavininkiai V. Ž., I. S. turto paveldėtojai ir B. J. nesutiko. Tarnyba taip pat pažymėjo, jog
tai, ar ginčo sklypas buvo pažymėtas kaip valstybės išperkama žemė žemės reformos žemėtvarkos projekte ir Valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų žemės, miškų ir vandens
telkinių plane, ar ne – nagrinėjamoje byloje neturėjo reikšmės.
7. Atsakovai B. J. ir V. Ž. atsiliepime į pareiškėjos prašymą prašė jį atmesti.
8. B. J. ir V. Ž. atkreipė dėmesį į tai, kad nei 2,02 ha ploto žemės sklypas (kadastro
Nr. (duomenys neskelbtini), nei matininko pažymėta 7 574 kv. m ploto žemės sklypo dalis,
reikalinga pastatams eksploatuoti, iki nuosavybės teisių atkūrimo nebuvo pažymėta žemės reformos žemėtvarkos projekte bei valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės
plane, todėl ši dalis negalėjo būti laikoma priskirta valstybės išperkamai žemei. Be to,
šiuo atveju buvo praėjęs nepateisinamai ilgas laiko tarpas (6 metai) nuo ginčijamų administracinių aktų priėmimo, todėl priemonės, kuriomis siekiama apginti viešąjį interesą,
nebuvo adekvačios siekiamam tikslui, juo labiau kad atsakovai savo veiksmais visiškai
neturėjo įtakos sprendimų priėmimui, buvo sąžiningi. B. J. ir V. Ž. taip pat teigė, jog matininko A. V. parengtame 2013 m. žemės plane 7 574 kv. m plotas VĮ Alytaus miškų urėdijai turto patikėjimo teise valdomiems pastatams eksploatuoti pažymėtas neracionaliai,
o atsakovams paliktas žemės sklypas buvo netaisyklingos formos, kampuotas, nepatogus
nei nuomoti, nei naudoti pagal paskirtį, todėl paverstas beverčiu, tuo pažeidžiant sklypo savininkų teises. Sklypo savininkams nebuvo pranešta apie sudarytą žemės nuomos
sutartį, nesuteikta teisė tartis dėl sutarties sąlygų, neužtikrinta teisinga kompensacija už
išnuomojimą / išpirkimą pastatų eksploatacijai.
9. Atsakovas A. Ž. atsiliepime į pareiškėjos prašymą su jame išdėstytais reikalavimais sutiko.
10. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Alytaus miškų urėdija atsiliepime į pareiškėjos prašymą prašė jį tenkinti.
11. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė esąs valstybės įmonė, pagal 1986 m. spalio
3 d. ir 1996 m. birželio 20 d. statinio priėmimo naudoti aktus patikėjimo teise valdantis,
naudojantis ir disponuojantis ginčo sklype esančiais administraciniu pastatu, perdirbimo
cechu ir kiemo statiniais. Šių nekilnojamųjų daiktų registracija nekilnojamojo turto registre
atlikta 2004 m. vasario 5 d., Alytaus apskrities viršininko 2004 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 33618-Ž šių pastatų eksploatacijai suformuotas 2,0226 ha žemės sklypas (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), o Alytaus rajono savivaldybės 2004 m. gegužės 4 d. valstybinės žemės
nuomos sutartimi Nr. 33/N-68 ginčo sklypas išnuomotas VĮ Alytaus miškų urėdijai. Ginčo
sklypas buvo užimtas pastatais, nuosavybės teise priklausančiais Lietuvos Respublikai ir patikėjimo teise valdomais urėdijos, todėl jis negalėjo būti grąžintas natūra.
II.
12. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 17 d. sprendimu
tenkino pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą,
prašymą.
13. Teismas nustatė, jog valstybės institucijų administraciniai aktai nuosavybės
teisių atkūrimo srityje, priimti pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus
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ir poįstatyminius aktus, pažeidė valstybės turtinius interesus ir tuo pačiu viešąjį interesą, todėl ginčo atveju, nustačius imperatyvių Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies
2 punkto nuostatų pažeidimą, prokurorui kilo Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme numatyta pareiga kreiptis į teismą. Tarnyba į Kauno apygardos prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo kreipėsi 2015 m. birželio 1 d. raštu Nr. 1SD-1530-(3.1). Surinkus
pakankamus duomenis apie viešojo intereso pažeidimą, Kauno apygardos prokuratūros
prokurorės, ginančios viešąjį interesą, prašymas dėl sprendimų panaikinimo ir šiais neteisėtais administraciniais aktais sukurtų padarinių šalinimo teisme gautas 2015 m. liepos 2 d., todėl prokurorė nepraleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatyme nustatyto vieno mėnesio termino prašymui paduoti. Šiuo atveju nebuvo pagrindo pripažinti, jog nuo administracinių aktų priėmimo iki jų ginčijimo praėjo nepateisinamai ilgas laiko tarpas.
14. Teismas taip pat nustatė, kad VĮ Alytaus miškų urėdija 1986 m. rugsėjo 30 d.
statinio priėmimo naudoti akto pagrindu nuosavybės teise valdė administracinį pastatą
ir inžinerinius statinius-įrenginius, o 1996 m. spalio 20 d. statinio priėmimo naudotis
akto pagrindu – perdirbimo cechą. Nuo 2004 m. vasario 5 d. VĮ Alytaus miškų urėdija
šiuos valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus (administracinį pastatą, perdirbimo cechą, kiemo statinį-šulinį, įrenginius-kiemo statinius (lauko tualetas, dūmtraukis)
valdė turto patikėjimo teise. Alytaus apskrities viršininko 2004 m. kovo 19 d. įsakymu
Nr. 33-618-Ž šių pastatų eksploatavimui patvirtinti žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) kadastriniai duomenys pagal A. V. individualios įmonės 2003 m. gruodžio mėn. parengtą žemės sklypo planą, nurodyta šį sklypą įregistruoti nekilnojamojo
turto registre ir nuspręsta jį išnuomoti VĮ Alytaus miškų urėdijai. 2004 m. gegužės 4 d. su
VĮ Alytaus miškų urėdija buvo sudaryta nuomos sutartis Nr. 33N-68, kurioje nurodyta,
jog ginčo sklypas išnuomojamas iki nuosavybės teisių atkūrimo.
15. Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimais Nr. S-3324251, Nr. S-33-24252 ir Nr. S-33-24254 B. J., I. S. ir E. Ž. (mirusi) buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko I. S. nuosavybės teisėmis iki 1940 m. žemės nacionalizacijos valdytą žemę (5,18 ha), grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise žemės
sklypus, įskaitant ir 2,0226 ha žemės sklypą (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esantį
(duomenys neskelbtini), t. y. nuosavybės teisės pretendentams buvo atkurtos į žemės sklypą, suformuotą VĮ Alytaus miškų urėdijos turto patikėjimo teise valdomų pastatų eksploatacijai. 2011 m. gruodžio 28 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. 6517,
tos pačios dienos paveldėto turto pasidalijimo sutarties Nr. 6520 ir 2014 m. rugsėjo 1 d.
paveldėjimo pagal įstatymą liudijimo Nr. 4718 pagrindu ginčo sklypas buvo registruotas kaip B. J., V. Ž. ir A. Ž. nuosavybė. Tarnybos Alytaus žemėtvarkos skyriaus vedėjas
2011 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 2VĮ-(1.4.2.2)-424 pakeitė Alytaus apskrities viršininko
administracijos 2009 gruodžio 21 d. sprendimus, 6 punkte įrašant: „Teisės ir pareigos pagal 2004 m. gegužės 4 d. žemės nuomos sutartį Nr. 33/N-68 pereina žemės savininkui,
jeigu šalys nesusitaria kitaip.“
16. Teismas pažymėjo, jog ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusio
Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad valstybės išperkamai žemei priskiriama žemė, kuri kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams
priskirtoje teritorijoje pagal įstatymus yra užimta valstybinių įstaigų ir organizacijų
bei visuomeninės paskirties pastatams ir įrenginiams (statomiems arba pastatytiems)
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eksploatuoti reikalingų sklypų; šių žemės sklypų (teritorijų) plotai ir ribos nustatomi
žemėtvarkos projektuose. Iš Alytaus apskrities viršininko 2000 m. sausio 5 d. įsakymu
Nr. 33-02 patvirtinto Alytaus rajono (duomenys neskelbiami) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto matyti, kad ginčo sklypas buvo pažymėtas rausva spalva,
kuri, kaip nurodė Tarnybos atstovė, reiškė valstybės išperkamą žemę, tačiau šiame projekte sutartinių ženklų žymėjimo lentelė, iš kurios būtų galimybė objektyviai spręsti dėl
konkretaus ginčo sklypo statuso, neišliko. Teismo vertinimu, kadangi ginčo sklypas buvo
suformuotas VĮ Alytaus miškų urėdijai patikėjimo teise valdomiems ir faktiškai pagal jų
paskirtį naudojamiems pastatams eksploatuoti, ši žemė pripažintina valstybės išperkama,
ir jos dalis, reikalinga pastatams eksploatuoti, negalėjo būti grąžinta natūra (Atkūrimo
įstatymo 12 str. 1 d. 2 p.).
17. Teismas pastebėjo, kad Tarnyba, atsižvelgdama į tai, jog ne visas ginčo žemės
sklypo plotas buvo reikalingas VĮ Alytaus miškų urėdijos valdomiems pastatams eksploatuoti, 2013 m. liepos 15 d. pavedimu Nr. 1PAV-(1.8)-456 Tarnybos Alytaus miesto skyriaus vedėjui nurodė „[į]vertinti (išvykus į vietą), ar visas VĮ Alytaus miškų urėdijos nuomojamo žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) plotas reikalingas VĮ Alytaus
miškų urėdijai priklausantiems pastatams eksploatuoti ir atsižvelgiant į šio patikrinimo rezultatus, spręsti klausimą dėl 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimų Nr. S-33-24251,
Nr. S-33-24252 ir Nr. S-33-24254 keitimo galimybių administracine tvarka.“ Atsakovai
sutiko spręsti iškilusią problemą, jeigu bus parengti dviejų žemės sklypų projektai ir vienas iš sklypų bus paliktas bendrasavininkiams, o kitas – perduotas valstybei (VĮ Alytaus
miškų urėdijai). Tarnybos Alytaus miesto skyriaus vedėjas 2013 m. rugpjūčio 6 d. raštu
Nr. 2SD (14.2.45)-25 dar kartą kreipėsi į pretendentų turto paveldėtojus dėl sutikimo panaikinti atitinkamas Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimų dalis administracine tvarka. A. Ž. (vienas iš E. Ž. turto paveldėtojų) 2013 m. balandžio 30 d.
raštu sutiko, kad būtų iš dalies panaikintas Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. S-33-24254. Tačiau V. Ž. (vienas iš E. Ž. turto paveldėtojų), I.
S. turto paveldėtojai ir B. J. savo nuomonės nepateikė, todėl laikyta, kad jie nebesutiko
iš dalies panaikinti ginčijamus administracinius aktus, dėl ko šie aktai negalėjo būti panaikinti administracine tvarka.
18. UAB „Valavičius ir ko“ matininkas A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d. parengė žemės
sklypo planą M1:500 ir nustatė, kad VĮ Alytaus miškų urėdijos valdomiems pastatams
eksploatuoti reikalingas 7 574 kv. m (0,7574 ha) plotas. Teismui nekilo abejonių dėl šio
nustatyto ploto, kuris vertintinas kaip priskirtas valstybės išperkamai žemei ir negrąžinamas natūra. Be to, atsakovai nepagrindė savo teiginių, jog statiniams eksploatuoti skirto
žemės sklypo ribos buvo neracionalios, nepriderintos prie vietovės situacijos kontūrų.
19. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog byloje nebuvo ginčo dėl statinių ginčo sklype buvimo, jų teisėtumo bei naudojimo pagal paskirtį, konstatavo, jog Alytaus apskrities
viršininko 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimų dalys, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko I. S. 5,18 ha žemę, grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise
2,0226 ha ginčo sklypą, pažeidė imperatyvias Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies
2 punkto nuostatas, todėl šių administracinių aktų dalys, t. y. dėl 7 574 kv. m ploto, pažymėto A. V. 2013 m. rugpjūčio 2 d. parengtame žemės sklypo plane Ml:500, naikintinos. Atitinkamai paveldėjimo liudijimai ir turto pasidalinimo sutartis dėl šio ginčo žemės
sklypo ploto paveldėjimo ir pasidalijimo pripažintini negaliojančiais.
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20. Teismas pabrėžė, kad, administracinį aktą panaikinus dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms, taikytina restitucija. Šiuo atveju, ginant viešąjį interesą,
siekta valstybės nuosavybėn grąžinti žemės sklypo dalį, įstatymais priskirtą valstybės išperkamai žemei, todėl restitucija turi būti taikoma natūra. Taigi, panaikinus administracinių aktų ir pripažinus negaliojančiais paveldėjimo pagal įstatymą liudijimų ir paveldėto
turto pasidalinimo sutarties dalis dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), 7 574 kv. m ploto, šis plotas turėjo būti grąžintas
valstybės nuosavybėn.
III.
21. Atsakovas V. Ž. apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos administracinio
teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą panaikinti, pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, prašymą atmesti ir priteisti bylinėjimosi
išlaidas.
22. Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai nusprendė, kad VĮ Alytaus miškų
urėdijai pastatams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingas ginčo sklypas yra priskirtinas
Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytiems valstybės išperkamiems
sklypams. VĮ Alytaus miškų urėdija pagal savo teisinį statusą yra valstybės įmonė, tačiau
valstybės išperkamiems sklypams priskiriami tik valstybinių įstaigų ir organizacijų pastatams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingi sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 2.33 straipsnio 1 dalimi, valstybės įmonė negali būti tapatinama su
valstybine įstaiga ar organizacija. Nėra pagrindo konstatuoti ir tai, kad VĮ Alytaus miškų urėdijos valdomi pastatai ir įrenginiai laikytini visuomeninės paskirties pastatais ar
įrenginiais, kadangi pagal savo paskirtį šie pastatai ir įrenginiai iš esmės skirti vieno ūkio
subjekto reikmėms tenkinti.
23. Atsakovas pastebi, jog, savininkui grąžinus žemę natūra, teisės ir pareigos pagal
nuomos sutartį pereina žemės savininkui, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Alytaus apskrities
viršininko administracija, atsižvelgusi į tai, kad žemė buvo išnuomota valstybės įmonei,
visiškai pagrįstai ir teisėtai ginčijamais sprendimais ginčo sklypą grąžino savininkams.
Šie sprendimai Tarnybos Alytaus skyriaus vedėjo 2011 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 2VĮ(14.2.2.)-424 buvo pagrįstai papildyti, įrašant, kad teisės ir pareigos pagal 2004 m. gegužės 4 d. žemės nuomos sutartį Nr. 33/N-68 pereina žemės savininkui, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Kita vertus, nagrinėjamu atveju pritaikius restituciją, atsakovo teisinė padėtis
nebūtų grąžinta į padėtį, buvusią iki ginčijamų sprendimų priėmimo. Atsakovai nebeturi
tokių pat galimybių pasirinkti nuosavybės teisių atkūrimą gaunant lygiavertį sklypą, kokias turėjo 2009 metais. Šiuo atveju teisingas restitucijos taikymo būdas būtų sklypo vertės sumažėjimo priteisimas iš kaltojo asmens, skaičiuojant vidutine rinkos kaina.
24. Atsakovas teigia, kad teismas neatkreipė dėmesio į nuomos sutartyje numatytą sąlygą, kad žemės sklypas išnuomojamas iki nuosavybės teisių atkūrimo. Sudarydama
nuomos sutartį su šia sąlyga, VĮ Alytaus miškų urėdija iš esmės išreiškė savo poziciją dėl
sklypo reikalingumo įmonei. VĮ Alytaus miškų urėdijai sklypas nebuvo reikalingas eksploatuoti visam laikui, o ir sklype esantys pastatai bei statiniai buvo reikalingi tik laikinai.
VĮ Alytaus miškų urėdija nebuvo pateikusi jos veiklai reikalingų pastatų sąrašų, ginčo
sklype esantys pastatai ilgą laiką faktiškai nebuvo naudojami, yra apleisti.
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25. Atsakovas pabrėžia, jog terminas pareiškimui dėl viešojo intereso gynimo paduoti pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pareiškėjas gauna pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Duomenys dėl tariamo viešojo intereso pažeidimo šioje byloje buvo surinkti dar 2013 m. Tarnyba klausimą dėl ginčijamų sprendimų
teisėtumo iškėlė 2013 m. ir žemės savininkus apie tai informavo 2013 m. balandžio 30 d.
bei 2013 m. rugpjūčio 6 d. raštais. Tarnyba tik po dvejų metų, t. y. 2015 m. sausio 1 d.
kreipėsi į prokuratūrą dėl kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą. Tiek Tarnyba, tiek ir
prokuratūra yra valstybei atstovaujančios institucijos, t. y. viešąjį interesą ginančios institucijos, todėl tai, kad viena valstybės institucija nepateisinamai ilgai neperduoda kitai
valstybės institucijai duomenų apie viešojo intereso pažeidimą, neturėtų suteikti pagrindo terminą pareiškimui paduoti skaičiuoti tik nuo duomenų perdavimo kitai institucijai
(šiuo atveju, prokuratūrai) momento.
26. Atsakovas A. Ž. atsiliepime į atsakovo V. Ž. apeliacinį skundą sutinka su teismo
sprendimu taikyti restituciją ir grąžinti ginčo sklypą valstybės nuosavybėn.
27. Pareiškėja Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, ginanti viešąjį interesą,
atsiliepime į atsakovo V. Ž. apeliacinį skundą prašo jį atmesti.
28. Pareiškėja pažymi, jog iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad statiniai, esantys ginčo sklype, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, todėl šis
sklypas yra reikalingas eksploatuoti valstybei nuosavybės teise priklausančius statinius.
Valstybė savo funkcijas įgyvendina per įstatymuose numatytus subjektus – institucijas,
įstaigas, įmones. Valstybės įmonės naudojamo valstybinio turto statusas yra toks pat
kaip ir kitų valstybės funkcijas įgyvendinančių subjektų, jam taikomas tas pats teisinis
reglamentavimas.
29. Pareiškėja teigia, kad apeliaciniame skunde minima teisė pakeisti ar pasirinkti nuosavybės teisių atkūrimo būdą, pasirinkimo galimybės sumažėjimas yra nuosavybės
teisių atkūrimo proceso dalis, o ne restitucijos dalykas. Pareiškėja nesutinka ir su apeliacinio skundo teiginiais, kad ginčo sklype esantys pastatai faktiškai ilgą laiką nebuvo naudojami ir VĮ Alytaus miškų urėdijai nėra reikalingi, nes atsakovas nepateikė jokių faktinių duomenų ir aplinkybių, patvirtinančių šiuos teiginius, o byloje nustatytos priešingos
aplinkybės. Atsakovas V. Ž. taip pat nepagrįstai tvirtina, kad teismas turėjo taikyti senaties terminą nepateisinamai ilgai delsus kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, kadangi prokurorė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje numatyto termino nepraleido. Nagrinėjamoje byloje nuo ginčijamų administracinių
aktų priėmimo dienos iki pareiškėjos kreipimosi į teismą praėjo 5 su puse metų, tačiau
toks laiko tarpas teismų praktikoje nelaikytinas pakankamu senaties terminui taikyti.
30. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos atsiliepime į atsakovo V. Ž. apeliacinį skundą prašo jį atmesti.
31. Tarnyba nesutinka su V. Ž. pozicija, kad VĮ Alytaus miškų urėdija pagal
Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 11 dalies nuostatas patenka į juridinių asmenų, kurių
nuomojama žemė gali būti grąžinta savininkams natūra, sąrašą. Apeliaciniame skunde
taip pat nepagrįstai teigiama, kad restitucijos taikymas nagrinėjamu atveju pažeistų V. Ž.
teises, kadangi teisė pakeisti ar pasirinkti nuosavybės teisių atkūrimo būdą, pasirinkimo galimybės sumažėjimas ir kt. nėra restitucijos dalykas. Dėl senaties termino taikymo
Tarnyba pažymi, kad prašymą teismui dėl viešojo intereso gynimo padavė Kauno apygardos prokuratūros prokurorė. Tarnyba nėra viešąjį interesą ginanti institucija. Tarnybos
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nuomone, jos veiksmai neturi įtakos, skaičiuojant terminą prokurorui kreiptis į teismą
dėl viešojo intereso gynimo.
32. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Alytaus miškų urėdija atsiliepime į atsakovo
V. Ž. apeliacinį skundą prašo jį atmesti.
33. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, V. Ž. apeliaciniame skunde remiasi tik
formaliu pagrindu, kad VĮ Alytaus miškų urėdijos teisinis statusas yra valstybės įmonė.
Dėl ginčo sklype esančių sklypų naudojimo trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškina, jog,
atlikus administracinio pastato rekonstrukciją, jame įrengtos konferencijų salės, kuriuose
vyksta mokymai urėdijos darbuotojams, privačių miškų savininkams ir kitiems asmenims.
2010 m. rugsėjo mėn. šiame pastate įrengtas antžeminės miško gaisrų stebėjimo sistemos
centrinis stebėjimo postas, kuriame gaisringu laikotarpiu nuolat budi urėdijos darbuotojai.
Perdirbimo cechas nuo 2003 m. naudojamas kaip urėdijai priklausančių miškovežių garažas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
34. Nagrinėjamas ginčas kilo dėl pareiškėjos, ginančios viešąjį interesą, prašymo: (1)
panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. S-33‑24252
„Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui I. S.“, 2009 m. gruodžio 21 d.
sprendimo Nr. S-33-24251 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei B. J.“
ir 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. S-33-24254 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei E. Ž.“ dalis, kuriomis, kuriomis buvo atkurtos nuosavybės teisės į atitinkamai 0,2556 ha, 0,2509 ha ir 0,2509 ha žemės sklypo Nr. 464-7 (2,0226 ha, kadastro
Nr. (duomenys neskelbtini) dalis; (2) pripažinti negaliojančiu 2011 m. lapkričio 28 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. 6517 dalyje dėl žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) 7 574 kv. m dalies; (3) pripažinti negaliojančia 2011 gruodžio 28 d. turto
pasidalinimo sutartį Nr. 6520 dalyje dėl žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) 7 574 kv. m dalies; (4) pripažinti negaliojančiu 2014 m. rugsėjo 1 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. 4718 dalyje dėl žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) 7 574 kv. m dalies paveldėjimo; (5) taikyti restituciją natūra ir grąžinti valstybės
nuosavybėn žemes sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), 7 574 kv. m dalį, pažymėtą A. V.
2013 m. rugpjūčio 2 d. parengtame žemės sklypo plane Ml:500. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu šį pareiškėjos, ginančios viešąjį interesą, prašymą tenkino.
35. Pagal atsakovo V. Ž. apeliacinį skundą byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo pradėta nagrinėti iki 2016 m. liepos 1 d. Todėl, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo
įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymas Nr. XII-2399) 8 straipsnio 2 dalimi, ši administracinė byla nagrinėtina pagal tvarką, galiojusią iki 2016 m. liepos 1 d.
36. Pasisakydama dėl apelianto argumentų, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausiai
pažymi, jog Administracinių bylų teisenos 33 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, numatyta,
kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam
teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individu121
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alaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
Tiek, kiek ši norma taikoma prašymams dėl viešojo intereso gynimo, primintina, kad
teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina
diena, kai pareiškėjas, t. y. viešąjį interesą ginantis subjektas, gavo pakankamai duomenų,
kad yra pažeistas aptariamas interesas, arba nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo
būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsirado anksčiau (žr., pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartį administracinėje byloje Nr. A7-585/2005, 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, 2009 m. vasario 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A882-65/2009, 2016 m. kovo
29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-348-552/2016; 2016 m. balandžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-759-146/2016 ir kt.).
37. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja, gavusi Tarnybos 2015 m. birželio 1 d. raštą Nr. 1SD-1530-(3.1.) dėl viešojo intereso gynimo, prašymą teismui pateikė 2015 m. liepos 2 d., ir todėl konstatavo, kad pareiškėja,
ginanti viešąjį interesą, nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą. Išplėstinė
teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos duomenimis (žyma ant prašymo, I t., b. l. 1;
Tarnybos 2015 m. birželio 1 d. raštu Nr. 1SD-1530-(3.1.), I t., b. l. 10-16) ir pastebėdama,
jog Tarnybos 2015 m. birželio 1 d. raštas Kauno apygardos prokuratūroje buvo gautas
2015 m. birželio 4 d. (žyma ant Tarnybos 2015 m. birželio 1 d. rašto Nr. 1SD-1530-(3.1.),
su šia Kauno apygardos administracinio teismo nustatyta aplinkybe sutinka. Be to, atsižvelgiant į byloje nustatytas tikrinamų individualių administracinių aktų priėmimo,
jų keitimo, po priėmimo vykusių administracinių procedūrų, ginčo žemės sklypo dalies
naudojimo aplinkybes, spręstina, jog vien tai, kad pareiškėjos, ginančios viešąjį interesą,
prašomi panaikinti viešojo administravimo subjekto sprendimai buvo priimti 2009 metais, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, savaime nepaneigia
viešąjį interesą ginančio subjekto teisės ir pareigos kreiptis į teismą dėl (galimai) pažeisto
viešojo intereso gynimo; ši aplinkybė nagrinėjamu atveju nėra reikšminga ir sprendžiant
dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje 1 dalies nuostatų taikymo.
Atitinkamai apelianto argumentai šioje dalyje pripažįstami nepagrįstais.
V.
38. Sprendžiant dėl ginčo esmės, t. y. dėl nuosavybės teisių į ginčo žemės sklypo dalis atkūrimo natūra pagrįstumo, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors
Atkūrimo įstatyme pirmenybė teikiama turto grąžinimui natūra, tačiau toks piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo būdas daugeliu atvejų siejamas su atitinkamomis šiame įstatyme numatytomis sąlygomis bei apribojimais. Jei nėra galimybės
piliečiams grąžinti išlikusio nekilnojamojo turto, už jį teisingai atlyginama (Atkūrimo įstatymo preambulė), ir tai neprieštarauja nuosavybės neliečiamumo ir nuosavybės teisių gynimo principams, nes teisinga kompensacija (teisingas atlygis) taip pat užtikrina nuosavybės
teisių atkūrimą (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d., 1995 m. gruodžio
22 d. ir 1998 m. birželio 18 d. nutarimus). Be to, ir Europos Žmogaus Teisių Teismas savo
praktikoje taip pat yra pabrėžęs, kad valstybės, kurios pačios savo valia įsipareigojo atkur122
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ti nuosavybės teises, turi plačią diskreciją reguliuoti nuosavybės teisių atkūrimą ir atkūrimo sąlygas; be nuosavybės grąžinimo natūra, galimos ir kitos turėto turto kompensavimo
formos, įskaitant piniginę kompensaciją, kuri iš esmės turi atitikti nusavinto daikto rinkos
vertę, o tam tikrais atvejais – ir teisė gauti ne visą kompensaciją bus laikoma teisinga kompensacija Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos požiūriu, jei tai bus
daroma dėl visuomenės (viešųjų) interesų apsaugos siekiant didesnio socialinio teisingumo
(pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. kovo 25 d. didžiosios kolegijos sprendimas
byloje Papachelas prieš Graikiją (pareiškimo Nr. 31423/96); 2002 m. lapkričio 5 d. sprendimas byloje Pincová ir Pinc prieš Čekiją (pareiškimo Nr. 36548/97); 2004 m. birželio 22 d.
didžiosios kolegijos sprendimas byloje Broniowski prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 31443/96).
Taigi, tiek oficialioje konstitucinėje doktrinoje, tiek minėto tarptautinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama galimybė nuosavybės teises atkurti ne natūra, bet kitais būdais įstatymų numatytais atvejais ir tvarka.
39. Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 11 dalyje (2001 m. rugpjūčio 3 d. įstatymo
Nr. IX-489 redakcija), be kita ko, įtvirtinta, kad kaimo vietovėje žemė, kuri naudojama
arba nuomojama fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise turimų pastatų ir
statinių (statomų ar pastatytų) eksploatacijai ir kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnį nepriskirta valstybės išperkamai žemei, grąžinama natūra šio įstatymo nustatyta tvarka ir
terminais. Šioje nuostatoje minimo Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktas
(1999 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. VIII-1181 redakcija) numato, kad „žemė <...> išperkama valstybės ir už ją atlyginama <...>, jeigu ji kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio
1 d. miestams priskirtoje teritorijoje pagal įstatymus yra užimta: <...> valstybinių įstaigų ir organizacijų bei visuomeninės paskirties pastatams ir įrenginiams (statomiems arba
pastatytiems) eksploatuoti reikalingų sklypų <...>. Šių žemės sklypų (teritorijų) plotai ir
ribos nustatomi žemėtvarkos projektuose“.
40. Šių nuostatų taikymo ginčo teisiniams santykiams aspektu pažymėtina, kad,
kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nei Alytaus apskrities viršininko 1998 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 33-498 patvirtinto Alytaus rajono, (duomenys neskelbtini) kadastro vietovės valstybės išperkamų žemių plano ištraukoje (I t., b. l. 44), nei
Alytaus apskrities viršininko 2000 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 33-02 patvirtinto Alytaus rajono, (duomenys neskelbtini) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto plano
ištraukoje (I t., b. l. 56) sutartinių ženklų žymėjimo lentelės neišliko, todėl iš šių dokumentų
neįmanoma neabejotinai nustatyti, ar ginčo sklypas teisės aktų nustatyta tvarka buvo priskirtas valstybės išperkamai žemei. Kita vertus, iš VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2004 m.
vasario 5 d. pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą
Nekilnojamojo turto registre (I t., b. l. 36–37) matyti, kad Alytaus r. sav., (duomenys neskelbtini) buvo (yra): administracinis pastatas, VĮ Alytaus miškų urėdijai perduotas 1986 m.
rugsėjo 30 d. statinio priėmimo naudoti aktu; perdirbimo cechas, VĮ Alytaus miškų urėdijai perduotas 1996 m. spalio 20 d. statinio priėmimo naudoti aktu; kiemo statiniai (lauko
tualetas, dūmtraukis). 2004 m. aplink šiuos pastatus suformuotas 2,0226 ha ginčo sklypas
ir Alytaus apskrities viršininko 2004 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 33-618 Ž (I t., b. l. 41) nurodyta jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. 2004 m. gegužės 4 d. valstybinės žemės
nuomos sutartimi Nr. 33/N-68 (I t., b. l. 17–18) Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Alytaus apskrities viršininko, VĮ Alytaus miškų urėdijai išnuomojo ginčo sklypą. Taigi,
dar iki pareiškėjos prašomų panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 21 d.
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sprendimų priėmimo minėti statiniai egzistavo, jiems eksploatuoti buvo suformuotas ir trečiajam suinteresuotam asmeniui išnuomotas valstybinės žemės sklypas.
41. Dėl atsakovo V. Ž. teiginio, kad ginčo sklype esantys (minėti) pastatai faktiškai ilgą laiką nebuvo naudojami, stovėjo apleisti ir VĮ Alytaus miškų urėdijai nebuvo
reikalingi, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog apeliantas nepateikė jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų ir konkrečiai neapibrėžė, kokį laikotarpį ginčo sklype esantys pastatai nebuvo naudojami, t. y. ar šis laikotarpis apėmė nuosavybės teisių atkūrimo
momentą. Pagal 2015 m. birželio 1 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašą su istorija (I t., b. l. 79–81), 2002 m. lapkričio 19 d. nustatytas ginčo sklype
buvusių pastatų ir statinių baigtumas – 100 proc. (administracinio pastato fizinio nusidėvėjimas – 13 proc., perdirbimo cecho – 15 proc.). Byloje nėra duomenų apie tai, kad šių
pastatų ir statinių vertė ar būklė būtų buvusi nustatyta vėliau, kad jie būtų buvę pripažinti
prastos ar avarinės būklės. 2013 m. balandžio 19 d. susirinkimo protokole užfiksuota, kad
A. Ž. patvirtino, jog šiame žemės sklype yra VĮ Alytaus miškų urėdijos valdomi pastatai
ir mašinos. Tai atitinka VĮ Alytaus miškų urėdijos paaiškinimus, kad perdirbimo cechas
naudojamas kaip urėdijai priklausančių miškovežių garažas. VĮ Alytaus miškų urėdija
taip pat nurodė, jog administraciniame pastate įrengtos konferencijų salės, kuriose vyko
mokymai, jame įrengtas antžeminės miško gaisrų stebėjimo sistemos centrinis stebėjimo
postas. Iš viešai prieinamų duomenų (VĮ Alytaus miškų urėdijos internetinės svetainės)
matyti, kad adresu (duomenys neskelbtini), Alytaus raj. yra įkurtas VĮ Alytaus miškų urėdijos padalinys – Techninis informacijos centras. Taigi, byloje nėra duomenų, iš kurių
būtų galima spręsti, jog ginčo sklype esantys trečiojo suinteresuoto asmens valdomi statiniai šiuo metu nėra ir nuosavybės teisių atkūrimo momentu nebuvo naudojami.
42. Dėl apelianto argumentų, jog laikiną ginčo sklypo poreikį pastatams eksploatuoti įrodė tai, kad šio žemės sklypo nuomos sutartis, sudaryta 2004 m. gegužės 4 d.,
buvo terminuota (iki nuosavybės teisių atkūrimo), išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog
ši nuomos sutartis galiojo iki šiol. Pagal Civilinio kodekso 6.481 straipsnį, jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi turtu ir
nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Atsakovai
šios sutarties neginčijo ir nesiekė pakeisti, todėl šis apeliacinio skundo argumentas vertintinas, kaip nereikšmingas ginčo teisinių santykių kvalifikavimui.
43. Taigi, nagrinėjamu atveju byloje surinkti įrodymai, juos vertinant inter alia pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatytas taisykles, patvirtina, kad pareiškėjos ginčijamų sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimo ir
šiuo metu ginčo žemė buvo užimta VĮ Alytaus miškų urėdijos valdytiems (valdomiems)
statiniams eksploatuoti reikalingu žemės sklypu, minimu minėtame Atkūrimo įstatymo
12 straipsnio 1 dalies 2 punkte (1999 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. VIII-1181 redakcija).
44. Minėta, kad siekiant konstatuoti pastarojoje nuostatoje nustatytų sąlygų buvimą, taip pat būtina nustatyti, jog ginčo pastatai buvo (yra) naudojami (valdomi) „valstybės įstaigų ar organizacijų“ Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto (1999 m.
gegužės 13 d. įstatymo Nr. VIII-1181 redakcija) taikymo prasme.
45. Dėl valstybės įmonių priskyrimo valstybinėms įstaigoms ar organizacijoms
aptariamos nuostatos taikymo prasmės išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai,
kad Atkūrimo įstatyme nėra konkrečiai įvardytos juridinių asmenų, kurių valdomiems
pastatams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingi sklypai yra valstybės išperkami, teisinės
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formos. Įstatymų leidėjas šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtino bendro
pobūdžio formuluotę „valstybinės įstaigos ir organizacijos“, šių sąvokų turinys nėra eksplicitiškai pateiktas. Todėl nagrinėjamu atveju aptariama nuostata turi būti aiškinama atsižvelgiant į jos tikslą ir paskirtį.
46. Paminėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas yra pripažinęs, jog natūra gali
būti negrąžinamas ir tas iki neteisėtos nacionalizacijos ar kitokio neteisėto nusavinimo
asmeniui nuosavybės teise priklausęs turtas, kuris yra būtinas visuomenės poreikiams
(Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 20 d., 2014 m. spalio 30 d. nutarimai). Savininko
teisėtas lūkestis atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nereiškia, kad visais atvejais nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą turi būti atkurtos tokį turtą
grąžinant natūra. Galimos ir tokios teisinės situacijos, kai buvusiems savininkams nėra
grąžinamas natūra toks išlikęs nekilnojamasis turtas, kuris yra būtinas visuomenės poreikiams (Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimas).
47. Šios oficialios konstitucinės doktrinos kontekste analizuojant ginčo teisiniams
santykiams taikytiną Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą (1999 m. gegužės
13 d. įstatymo Nr. VIII-1181 redakcija) galima teigti, kad valstybės įstaigų ir organizacijų
statinių eksploatavimui reikalingų žemės sklypų priskyrimas valstybės išperkamai žemei
nėra savitikslis. Akivaizdu, jog toks įstatymų leidėjo pasirinktas teisinis reguliavimas siejamas su visuomenės poreikio (valstybės, viešojo intereso), kuris tenkinamas valstybės įstaigų ir organizacijų atliekamomis funkcijomis (vykdoma veikla), užtikrinimu. Atkreiptinas
dėmesys ir į tai, kad, nesant atitinkamų įstatymų nuostatų, lingvistine prasme sąvoka „valstybės organizacija“ („<...> žmonių, visuomeninių grupių, valstybių, turinčių bendrą veikimo programą, sąjunga; valstybinė <...> arba visuomeninė įstaiga, struktūra <...>“, Lietuvių
kalbos žodyno elektroninio varianto pirmas leidimas, prieiga internete: www.lkz.lt) iš esmės gali būti vertinama, kaip reiškianti juridinius asmenis, kurių steigėjas (savininkas) yra
valstybė (valstybės institucijos, įstaigos). Be to, atsižvelgiant į prieš tai paminėtą aptariamo
teisinio reglamentavimo paskirtį (tikslus), sąvoka „valstybės organizacija“ Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto (1999 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. VIII-1181 redakcija) taikymo prasme apima tik tuos juridinius asmenis, kurių steigėjas (savininkas) yra
valstybė, kurių vykdoma veikla (atliekamos funkcijos) yra skirtos visuomenės poreikiams
(valstybės, viešajam interesui) užtikrinti (tenkinti).
48. Toks vertinimas pirmiausia atitinka nacionalinėje teisės sistemoje įtvirtintą viešojo juridinio asmens sąvoką, apibrėžtą Civilinio kodekso 2.34 straipsnio 2 dalyje („viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių
naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, <...>)“).
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (toliau tekste remiamasi 2003 m. gruodžio 16 d. įstatymo Nr. IX-1895 redakcija, išskyrus atskirai nurodytus
atvejus) 2 straipsnio 1 dalį, valstybės įmonė yra iš valstybės turto įsteigta arba įstatymų
nustatyta tvarka valstybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jos
įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. To paties straipsnio 3 dalyje
įtvirtintas valstybės įmonės, kaip viešojo juridinio asmens (Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 2 str. 4 d.) tikslas – teikti viešąsias paslaugas. Svarbu paminėti ir tai, kad pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, įmonei įmonės savininko
perduotas ir įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui.
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49. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, spręstina, kad sąvoka „valstybės organizacija“
aptariamos Atkūrimo įstatymo nuostatos taikymo prasme apima ir valstybės įmonę, kuri
atitinkamame žemės sklype esančius ir jos valdomus pastatus ir (ar) kitus statinius naudoja visuomenės poreikiui (valstybės, viešajam interesui) užtikrinti (tenkinti).
50. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio 14 dalį (2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. IX-1925 redakcija) miškų
urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir
jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų
ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą. Kompleksinė miškų ūkio veikla, kurią vykdyti įstatymų leidėjas yra pavedęs inter alia miškų urėdijoms, to paties straipsnio
16 dalyje (2001 m. balandžio 10 d. Nr. IX-240) apibrėžiama, kaip „veikla, apimanti miškų
atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei
miško ištekliais“. Pastaruoju aspektu primintina ir tai, kad Konstitucinis Teismas ne kartą
yra akcentavęs, jog miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, kurių apsaugos, racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas – tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra
valstybės konstitucinė priedermė (šiuo klausimu žr. Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2007 m. birželio 27 d. nutarimus). Tai reiškia, kad minėta miškų urėdijų veikla,
be kita ko, neabejotinai yra susijusi su viešojo intereso užtikrinimu.
51. Šiomis aplinkybėmis bei įvertinusi VĮ Alytaus miškų urėdijos įstatų, patvirtintų Generalinės miškų urėdijos generalinio miškų urėdo 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu
(I t., b. l. 174–179) turinį, išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ši valstybės įmonė yra kontroliuojama valstybės įstaigos (Miškų įstatymo 5 str. 4 d. 1 p.(2005 m. vasario 15 d. įstatymo Nr. X-119 redakcija), valdo Lietuvos
Respublikai nuosavybės teise priklausantį turtą ir veikia siekdama tenkinti viešąjį interesą. Todėl nagrinėjamu atveju yra pagrindas VĮ Alytaus miškų urėdiją pripažinti „valstybės organizacija“ Atkūrimo įstatymo nuostatų taikymo prasme.
52. Toliau akcentuotina, jog vien atitinkamo statinio (valdomo (naudojamo) valstybės įstaigos ar organizacijos) buvimas negali lemti žemės grąžinimo ar negrąžinimo
natūra – jį lemia realus ir pagrįstas visuomenės poreikis būtent tai konkrečiai žemei, kuris negalėtų būti patenkintas tos žemės negrąžinus. Visuomenės poreikių, dėl kurių vykdant restituciją tam tikras turtas nėra grąžinamas natūra, bet yra valstybės išperkamas,
samprata yra daug platesnė negu Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje vartojamos sąvokos
„visuomenės poreikiai“ turinys (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. liepos 5 d. nutarimą). Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, įvertinusi
ginčo statinių naudojimo aplinkybes, konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja (egzistavo) tiesioginis ryšys tarp VĮ Alytaus miškų urėdija patikėjimo teise valdomų ginčo
statinių ir šio trečiojo suinteresuoto asmens vykdytos (vykdomos) veiklos, susijusios su
minėtu viešuoju interesu (visuomenės poreikiais).
53. Pateiktas vertinimas nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą pagrindą pripažinti, jog pareiškėjos, ginančios viešąjį interesą, nurodoma ginčo žemės sklypo dalis
(7 574 kv. m ploto) atitiko Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte (1999 m.
gegužės 13 d. įstatymo Nr. VIII-1181 redakcija) numatytą atvejį, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad šioje dalyje negalėjo būti atkurtos nuosavybės teisės, pripažintina pagrįsta. Tokios aplinkybės pripažinimas eliminuoja pareigą atskirai pasisakyti ir papildomai vertinti proceso šalių argumentus, susijusius su kitais ginčo žemės priskyrimo
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valstybės išperkamai pagrindais.
54. Šiomis aplinkybėmis pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai
panaikino ginčytų administracinių aktų dalis, kuriomis B. J. (paveldėtojai: B. L. ir V. J.),
I. S. (paveldėtoja: B. J.) ir E. Ž. (paveldėtojai: V. Ž. ir A. Ž.) buvo neteisėtai atkurtos nuosavybės teisės į 7 574 kv. m ginčo sklypo dalį.
VI.
55. Dėl restitucijos nagrinėjamu atveju taikymo išplėstinė teisėjų kolegija akcentuoja, jog restitucija reiškia negaliojančio sandorio šalių grąžinimą į iki sandorio įvykdymo buvusią padėtį. Ji taikoma pagal Civilinio kodekso normas, atsižvelgiant į įstatyme
nustatytas restitucijos taikymo sąlygas ir jų taikymui reikšmingas konkrečios bylos aplinkybes. Civilinio kodekso 6.145, 6.147 straipsniuose nustatytos įvairios restitucijos taikymo modifikacijos, kurių esmė – užtikrinti sąžiningą ir pagrįstą šalių interesų pusiausvyrą. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje akcentuojama, kad kai taisomos valdžios
institucijų padarytos klaidos, restitucijos proceso metu svarbu užtikrinti, jog jų atitaisymas nesukurtų neproporcingų naujų pažeidimų. Valstybės klaidos turi būti atskleidžiamos ir taisomos taikant tinkamas teisines procedūras – asmens teisės netrukdomai
naudotis nuosavybe apribojimas, pasireiškiantis jos atėmimu, turi būti įvykdytas įstatymo nustatytomis sąlygomis, kurios draudžia nacionalinių valdžios institucijų savavališkus veiksmus, jis turi būti būtinas visuomenės interesams ir nustačius teisingą savininko teisių ir visuomenės interesų pusiausvyrą (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo
2010 m. gegužės 20 d. sprendimą byloje Lelas prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 55555/08).
Tokių klaidų rizika turi tekti pačiai valstybei ir klaidos neturėtų būti taisomos asmenų
sąskaita (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimą
byloje Gashi prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 32457/05), 2009 m. birželio 11 d. sprendimą
byloje Trgo prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 35298/04).
56. Nagrinėjamu atveju valstybė neteko nuosavybės teisės į žemę, reikalingą valstybės įmonės pastatams ir statiniams eksploatuoti, jos įgaliotam pareigūnui – Alytaus
apskrities viršininkui – atkūrus nuosavybės teises į ginčo sklypo dalį. Remiantis byloje
nustatytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog Alytaus
apskrities viršininko administracijos aktai, priimti 2009 m. gruodžio 21 d., dalyje dėl
7 574 kv. m ploto pripažintini neteisėtais ir todėl naikintini. Administracinio akto panaikinimo teisinius padarinius reglamentuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo
92 straipsnis, kuriame nustatyta, kad skundžiamo akto (veiksmo) panaikinimas reiškia,
jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis,
t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Panaikinus tokį administracinį aktą dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms, taikoma restitucija. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi, be kita ko, ginčo žemės sklypo dalies dabartinį
naudojimą, šioje byloje priežasčių, dėl kurių 7 574 kv. m ploto ginčo žemės sklypo dalis
negalėtų būti valstybei sugrąžintas natūra, nenustatė, todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjos prašymą taikyti restituciją.
57. Išplėstinė teisėjų kolegija atskirai atkreipia dėmesį į tai, kad, inter alia paisant
prieš tai minėtos Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodytų reikalavimų, dėl
atsakingų valstybės institucijų klaidų ir kaltės netinkamai įgyvendintos nuosavybės teisių
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į ginčo žemę atkūrimo procedūros, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, negali lemti, kad dėl restitucijos taikymo būtų neproporcingai pažeisti atsakovų B. L., V. J., V. Ž. ir A. Ž. teisės bei teisėti interesai. Teismo aktu panaikinus ginčo
Alytaus apskrities viršininko sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo dalis, kompetentingos institucijos (Tarnyba, jos teritoriniai padaliniai) privalo per kiek įmanoma trumpesnį laiką išspręsti klausimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ginčo dalyje, be kita ko,
užtikrinant, kad priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo garantuotų
tinkamą ir pakankamą šių asmenų (atsakovų) dėl restitucijos taikymo patirtų praradimų
atlyginimą (kompensavimą).
58. Apibendrindama išdėstytus motyvus, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad
pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso
teisės normas, todėl priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o atsakovo V. Ž. apeliacinis skundas atmetamas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies
1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo V. Ž. apeliacinį skundą atmesti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.1.2. Dėl tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
sąlygų bei šiuo neapmokestinimu siekiančiam pasinaudoti asmeniui tenkančios
įrodinėjimo naštos
Pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 138 straipsnio 1 dalį (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
49 str. 1 d.) prekių tiekimas Bendrijos viduje turi atitikti tris esmines sąlygas (reikalavimus),
kad šis tiekimas nebūtų apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) (apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą): (1) teisės disponuoti preke kaip savininkui perdavimas įgijėjui; (2) prekės, kurios yra tiekimo dalykas, turi būti fiziškai išgabentos iš tiekėjo valstybės narės; (3) PVM mokėtojas tiekia prekes kitam apmokestinamajam asmeniui
ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, veikiančiam kaip toks (t. y. PVM mokėtojui), kitos valstybės narės teritorijoje (25 punktas).
Reikalavimas PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti tikrąjį prekių įgijėją nėra viena iš
esminių sąlygų (reikalavimų) tiekimą pripažinti tiekimu Bendrijos viduje. Todėl aplinkybė,
jog ši teisė ginčo atveju galimai buvo perduota ne PVM sąskaitoje faktūroje nurodytam,
o kitam (nenustatytam) įgijėjui, nėra reikšminga sprendžiant dėl aptariamos sąlygos (ne)
buvimo (29 punktas).
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Lietuvos mokesčių įstatymuose ir (ar) juos įgyvendinančiuose norminiuose teisės
aktuose nesant aiškiai nurodytų (įvardytų) įrodymų (dokumentų), kuriuos turi turėti apmokestinamieji asmenys (PVM mokėtojai), siekiantys įrodyti fizinį prekių išvežimą iš Lietuvos į
kitą valstybę narę, ši aplinkybė (faktinis išvežimas) įrodinėtina konkrečių tiekimo sandorių
įprastoje praktikoje apmokestinamojo asmens (paprastai) turimais prekių išgabenimą patvirtinančiais įrodymais (35 punktas). Aptariamai atleidimo nuo PVM esminei sąlygai (fizinis prekių išgabenimas) nėra reikšminga aplinkybė, kad prekės įgijėjui yra gabenamos į kitą
valstybę narę, nei įgijėjas yra registruotas apmokestinimo PVM tikslais (38 punktas).
Pagal bendrą taisyklę PVM mokėtojo kodas įrodo apmokestinamojo asmens statusą mokesčių atžvilgiu. Todėl prekių tiekėjo (pareiškėjo) atliktas PVM sąskaitose faktūrose
nurodytų asmenų patikrinimas PVM informacijos mainų sistemoje (VIES) ir aplinkybė, kad
įgijėjas buvo įregistruotas šioje sistemoje tiekimo metu, yra pakankama pripažinti, jog tiekėjas įvykdė minėtą įrodinėjimo pareigą (40 punktas).
Atvejais, kai PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyti ne tikrieji įgijėjai, teisė į neapmokestinimą PVM gali būti paneigta tik jei tiekėjas: (1) pats sukčiavo, pavyzdžiui, tyčia nurodydamas klaidingus duomenis apie įgijėją; (2) žinojo arba, būdamas atidus ir rūpestingas,
galėjo žinoti, jog įgijėjas sukčiauja, bet vis tiek sudarė sandorį (45 punktas).
Nustačiusi, kad tiekėjo kontrahentas dalyvavo sukčiaujant arba padarė pažeidimų,
kompetentinga mokesčių institucija, atsižvelgdama į objektyvius įrodymus ir nereikalaudama iš tiekėjo atlikti patikrinimų, kurie jam nepriklauso, turi nustatyti, jog apmokestinamasis
asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoris, kuriuo remiamasi siekiant pagrįsti teisę į neapmokestinimą PVM, yra susijęs su sukčiavimu PVM srityje (53 punktas). Aptariamą žinojimą
ar galėjimą žinoti pirmiausia patvirtina įvairios objektyvios aplinkybės, kaip, pavyzdžiui,
sandoryje dalyvaujančių subjektų ryšiai (akcininkai, savininkai, apskaitą tvarkantys asmenys ir pan.), kurios vertinamos kiekvienu individualiu atveju. Nesant objektyvių ir akivaizdžių
įrodymų, kad apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti apie kontrahentų sukčiavimą, mokesčių administratorius pirmiausia turi įrodyti, kad (1) šis asmuo, būdamas atidus ir
rūpestingas, galėjo matyti požymius, kuriais remiantis būtų galima įtarti esant pažeidimų ar
sukčiaujant, ir (2) matydamas tokius požymius nesiėmė veiksmų, kurių gali būti pagrįstai iš
jo reikalaujama, kad įsitikintų kontrahentų sąžiningumu (55 punktas).
Administracinė byla Nr. A-516-602/2017
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01431-2015-0
Procesinio sprendimo kategorijos: 12.15.3.2; 12.5.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. lapkričio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko, Dainiaus
Raižio, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,
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teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Meseta“ apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Meseta“ skundą atsakovui
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl
sprendimų panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Kauno AVMI) atliko pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Meseta“ (toliau – ir pareiškėjas) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) ir akcizų skaičiavimo mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Po patikrinimo
2014 m. sausio 27 d. surašė patikrinimo aktą Nr. FR0680-31 (toliau – ir Patikrinimo aktas).
2014 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. (04.7.2)-K-FR0682-240 Patikrinimo aktą patvirtino, pareiškėjui papildomai apskaičiavo 4 219 498 Lt (1 222 051,09 Eur) PVM, 1 304 198 Lt
(377 721,85 Eur) PVM delspinigių, 115 851 Lt (33 552,77 Eur) akcizo, 38 642 Lt
(11 191,50 Eur) akcizo delspinigių bei skyrė 1 265 849 Lt (366 615,21 Eur) PVM baudą ir
34 758 Lt (10 066,61 Eur) akcizo mokesčio baudą.
2. Pareiškėjas šį vietos mokesčių administratoriaus sprendimą dėl patikrinimo
akto tvirtinimo apskundė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Inspekcija), kuri 2014 m. liepos 10 d. sprendimu
Nr. 69-82 pareiškėjo skundą atsisakė tenkinti. Tuo pačiu sprendimu Inspekcija nusprendė
neatleisti pareiškėjo nuo PVM delspinigių ir PVM baudos sumokėjimo.
3. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir
MGK, Mokestinių ginčų komisija) 2015 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. S-10(7-165/2014)
patvirtino Inspekcijos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. 69-82 dalį dėl nurodymo
sumokėti 1 222 051 Eur PVM ir 377 721 Eur PVM delspinigius, bet sumažino paskirtą PVM baudą iki 122 205 Eur. Tuo pačiu sprendimu Komisija neatleido pareiškėjo nuo
377 721 Eur PVM delspinigių ir 122 205 Eur PVM baudos mokėjimo.
II.
4. Pareiškėjas UAB „Meseta” kreipėsi į teismą su skundu, kurį 2015 m. kovo 23 d.
patikslino (I t., b. l. 1–24; X t., b. l. 75–98), prašydamas:
1) panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. S
10(7 165/2014); panaikinti Inspekcijos 2014 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. 69-82; panaikinti Kauno AVMI 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (04.7.2)-K-FR0682-240; panaikinti pareiškėjo atžvilgiu papildomai suformuotą prievolę;
2) tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų netenkinti 1 punkte išdėstyto reikalavimo,
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pareiškėjas prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 30 d. sprendimą
Nr. S-10(7-165/2014); panaikinti Inspekcijos 2014 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. 69-82;
panaikinti Kauno AVMI 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (04.7.2)-K-FR0682-240;
įpareigoti mokesčių administratorių atlikti pakartotinį pareiškėjo PVM prievolių vykdymo patikrinimą;
3) tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų netenkinti minėtų prašymų, pareiškėjas prašė panaikinti Komisijos 2014 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. S-10(7-165/2014) iš dalies ir
atleisti jį nuo priskaičiuotų baudų ir delspinigių arba iš esmės sumažinti jų dydį.
4.1. Pareiškėjas skunde nurodė, kad tiek Kauno AVMI, tiek Inspekcijos sprendimai
buvo priimti netinkamai įvertinus jo rašytines pastabas, padarius apibendrinto pobūdžio
išvadas pagal keletą atskirų, su formaliais trūkumais tiekimų sandorių, netyrus ir nevertinus dalies pareiškėjo įrodymų, netinkamai bei nepagrįstai taikius materialinės teisės
normas.
4.2. Pareiškėjas akcentavo, kad mokestinis ginčas vyksta dėl to, ar jo pirkėjai įgijo teisę disponuoti ginčo prekėmis kaip savo. Mokestinių ginčų komisija konstatavo, kad
pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau –
ir PVM įstatymo) 49 straipsnio nuostatas, Lenkijos įmonėms Orion Sp.z.o.o., Kornet
Trade Sp.z.o.o., Nieruchomosci Group Sp.z.o.o., PHU Tank-Mark Marek Turkovski Karol
Turkowski, Investpol Sp.z.o.o., Latvijos įmonėms SIA Maksoil, SIA Lefa, Estijos įmonei
Askeria Invest OU, Bulgarijos įmonei Trade commerce 2011 EOOD, Vokietijos įmonei
Dobenko Energie GmbH (toliau – ir užsienio įmonės) taikydamas 0 proc. PVM tarifą ir
negalėdamas įrodyti disponavimo prekėmis teisės perleidimo. Su tokiais argumentais pareiškėjas nesutiko, teigė, kad pasirinkdamas verslo partnerius ir vykdydamas su jais sandorius, buvo sąžiningas, atidus ir rūpestingas bei turėjo teisę taikyti 0 proc. PVM tarifą
prekių tiekimams.
4.3. Pareiškėjas pažymėjo, kad teisės aktai konkrečiai nenustato, kokius įrodymus apmokestinamieji asmenys privalo turėti, kad galėtų pasinaudoti atleidimu nuo
PVM, svarbu, kad dokumentų visuma leistų daryti išvadą, jog disponavimo teisė buvo
perduota. Pareiškėjas mokesčių administratoriui pateikė dokumentus, pagrindžiančius
ūkinių operacijų vykdymo aplinkybes: prekių pirkimo–pardavimo sutartis, prekių užsakymo, vežimo (CMR važtaraščius), su prekių krovimu ir perleidimu vežėjo dispozicijai
susijusius dokumentus, pirkėjų apmokėjimo dokumentus (įskaitant bankinių pavedimų
kopijas) ir įgaliojimus apmokėti už prekes, rašytinius įmonių atstovų patvirtinimus apie
prekių gavimą, paaiškinimus, susijusius su prekių gabenimo, kontrahentų paieškos bei
sandorių sudarymo aplinkybėmis, tačiau atsakovas šios informacijos, paaiškinimų ir jų
sąsajos su kitais byloje esančiais įrodymais bei patikrinimo metu surinkta medžiaga nevertino. Pareiškėjo nuomone, minėti dokumentai ir aplinkybės turi būti vertinamos atskirai, kiekvieno iš tiekimų atžvilgiu, o dalies tiekimo dokumentų formalūs trūkumai negali paneigti pareiškėjo teisės taikyti 0 proc. PVM tarifą visų tiekimų atžvilgiu.
4.4. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad 70 proc. visų apmokestintų atvejų buvo tiekiama akcizinė prekė – dyzelinis kuras. Todėl iškrovimo vieta daugeliu atveju buvo ne
įmonių registracijos adresai, bet akcizinių prekių sandėlių adresai, nurodyti pareiškėjui
pateiktuose užsakymuose ar kituose dokumentuose, žodiniuose susitarimuose. Atsakovas
neatsižvelgė į tai, kad sandėliai nepaneigė prekių gavimo fakto. Taip pat liko neįvertintos
ir atsiskaitymo už prekes aplinkybės, daugiau nei 62 proc. atsiskaitymų už tiektas prekes
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buvo vykdomi per banką ir pareiškėjas tikėjosi, kad bankai identifikuoja mokėtojų tapatybes. Tai mažino pareiškėjo nepasitikėjimą mokėtojais, priimant atsiskaitymus grynaisiais pinigais. Ginčijamuose sprendimuose į šias aplinkybes nebuvo atsižvelgta arba darytos apibendrinto pobūdžio išvados. Taip pat nevertinta, jog į pardavimų kainą jau buvo
įskaičiuotas pervežimo mokestis, todėl sąskaitos už transporto paslaugas buvo išrašomos
ne gavėjui, o pareiškėjui.
4.5. Pareiškėjas nesutiko su Mokestinių ginčų komisijos išvada, kad jo pasirinktas elgesio modelis neatitiko sąžiningumo principo reikalavimų. Nurodė, kad sudarydamas sandorius su užsienio įmonėmis, patikrindavo jų PVM kodo galiojimą Europos
Komisijos interneto svetainėje, įregistravimą juridinių asmenų registre, atliko įvairius
veiksmus, kad įsitikintų, jog prekes tiekia ir disponavimo teisę perleidžia užsienio įmonėms ir kad nėra įtrauktas į sukčiavimą PVM. Be to, jo, kaip mokesčių mokėtojo, galimybės įsitikinti, ar pirkėjas yra sąžiningas, yra labai ribotos, o mokesčių administratorius
neapibrėžė, koks informacijos kiekis šiuo atveju būtų pakankamas ir kokie dokumentai
leistų apie tai nuspręsti.
4.6. Skunde pažymima, kad Mokestinių ginčų komisijos sprendime netinkamai
taikytos teisės normos, reglamentavusios PVM tarifo taikymą tais atvejais, kada dyzelinis
kuras parduodamas kitam Lietuvos PVM mokėtojui, o kuras išgabenamas į kitoje valstybėje narėje esantį akcizinį sandėlį. Pagal tiekimų UAB „Ekoil” laikotarpiu (iki 2011 m.
gruodžio 28 d.) galiojusią PVM įstatymo 49 straipsnio 3 dalį pareiškėjas turėjo teisę taikyti 0 proc. PVM tarifą.
4.7. Pareiškėjas prašė atleisti jį nuo priskaičiuotų baudų ir delspinigių arba iš esmės
sumažinti jų dydį. Nurodė, kad mokesčių administratoriaus taikytos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams. Pareiškėjas ėmėsi būtinų priemonių įsitikinti, jog nedalyvavo sukčiavime PVM, veikė sąžiningai, laikėsi teisės aktuose nustatytų reikalavimų
ir nėra kaltas dėl skundžiamuose sprendimuose nurodytų pažeidimų. Nepatenkinus šio
prašymo, pareiškėjas alternatyviai prašė sumažinti skiriamos baudos dydį. Nurodė, kad
jis aktyviai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, mokestinio pažeidimo pobūdis nėra piktybinis, visų sandorių vykdymo laikotarpiu pareiškėjas elgėsi sąžiningai bei
ėmėsi visų proporcingų, protingų priemonių, kad įsitikintų, jog nėra įtrauktas į sukčiavimą mokesčių srityje, o tai, kad jis nepripažįsta mokesčių įstatymo pažeidimo, negali būti
vertinama, kaip sunkinanti aplinkybė – pareiškėjas naudojasi teise ginti savo interesus.
5. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į skundą (X t., b. l. 131–147) prašė jį atmesti.
5.1. Atsakovas laikėsi nuomonės, jog tam, kad būtų galimybė pripažinti prekių tiekiamą iš vienos valstybės narės į kitą, būtina, kad prekės būtų fiziškai išgabenamos iš valstybės narės, kuri taiko atleidimą nuo PVM, prekės turi būti tiekiamos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, prekių pirkėjui turi būti perleidžiama teisė disponuoti prekėmis. Tais
atvejais, kai šios sąlygos netenkinamos, turi būti vertinamas tiekėjo sąžiningumas – jeigu
įrodoma, kad tiekėjas buvo sąžiningas ir elgėsi rūpestingai, ėmėsi visų būtinų ir reikalingų
priemonių, kad įsitikintų, jog nedalyvauja mokesčių sukčiavime, papildomas PVM jam neturi būti apskaičiuojamas. Šiuo atveju patikrinimo metu nenustatyta, kad prekės buvo perduotos užsienio įmonėms, jos buvo tiekiamos ne PVM sąskaitose faktūrose nurodytiems
asmenims, todėl nebuvo tenkinama viena iš pagrindinių 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygų. Pareiškėjas pripažintas nesąžiningu, todėl apskaičiuotas pardavimo PVM.
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5.2. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė paaiškinimo ir dokumentų, jog
buvo renkama informacija apie įmones, kurioms tiekė kurą su tikslu įsitikinti, ar jos turėjo galimybę realiai vykdyti veiklą, ar turėjo tam resursus, kas turėjo teisę priimti prekes ir pasirašyti dokumentus. Iš patikrinimo medžiagoje nustatytų aplinkybių matyti, jog
pareiškėjas apsiribojo tik įmonių PVM kodų patikrinimu bei CMR važtaraščių įforminimu, kuriuose nenurodyti prekes priėmusių asmenų vardai, pavardės, atskirais atvejais
nėra parašų ir prekių gavimo datos, nėra prekes priimančios įmonės spaudo. Esančios
žymos nepatvirtina, kad gabentos prekės buvo parduotos prekių pardavimo PVM sąskaitose faktūrose nurodytiems mokėtojams, kurie turėjo įgyti teisę disponuoti prekėmis
kaip savo.
5.3. Atsakovas pažymėjo, kad prekių pardavimai nebuvo vienkartiniai, tačiau pareiškėjas neturi ir nerinko jokios informacijos apie užsienio įmonių veiklos, kuri neturi
nieko bendro su alyvų, tepalų, kuro prekybos veikla, teisėtumą ir galimybę vykdyti atitinkamo pobūdžio veiklą. Pareiškėjas nesidomėjo prekių sandėliavimo patalpomis (talpomis) bei registruotomis buveinių vietomis, samdomų darbuotojų ištekliais. Pagal Estijos,
Latvijos, Lenkijos, Bulgarijos, Vokietijos mokesčių administratorių pateiktą informaciją
nustatyta, jog dalies pareiškėjo kontrahentų veikla kelia abejonių, daugelis įmonių pripažintos „dingusiais prekeiviais”. Pareiškėjo kontrahentai nerasti bei nesurasti atsakingi
asmenys, dalis įmonių neturėjo samdomų darbuotojų ar sandėliavimo patalpų.
5.4. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo argumentais, jog jis, sudarydamas sandorius, buvo sąžiningas. Teigė, kad pareiškėjas buvo neapdairus ir nerūpestingas sandorių
su užsienio įmonėmis metu. Atlikto patikrinimo duomenys nepatvirtina, jog pareiškėjas
prieš sudarydamas sandorius ir / ar sandorių sudarymo metu bei jų vykdymo metu dėjo
pakankamas ir protingas pastangas savo būsimo verslo partnerio patikimumui įvertinti
(nuolatinis kontaktavimas telefonu, laiku vykdytas atsiskaitymas už prekes). Pareiškėjas,
vykdydamas didelį kiekį tiekimų ir žinodamas apie neapmokestinamą tiekimą Bendrijos
viduje vykdančiam asmeniui tenkančius didesnius atsargumo ir įrodinėjimo reikalavimus, iš esmės elgėsi nerūpestingai ir neatidžiai, nes galėjo įtarti galimą kontrahentų sukčiavimą, tačiau jokių veiksmų nesiėmė, nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus verslo
santykiuose. Pareiškėjas neidentifikavo ūkinių operacijų partnerių, nesidomėjo fizinių asmenų atstovavimo šioms įmonėms teisėtumu, nereikalavo pirkėjų atstovų įgaliojimų, neįsitikino, ar asmenys, pateikę šių įmonių registracijos ir kitų dokumentų kopijas bei vykdę
atsiskaitymus grynaisiais pinigais, tikrai ir teisėtai atstovavo pirkėjus, nesidomėjo prekių
pristatymo (iškrovimo) adresais, nepateikė jokios informacijos, kas visuose nurodytuose
prekių pristatymo (iškrovimo) adresuose yra: ar tai degalų / tepalų ar panašių prekių saugojimo sandėliai, kur įrengtos atitinkamos talpos prekių laikymui, saugojimui.
5.5. Atsakovo nuomone, nėra teisinio pagrindo pareiškėją atleisti ir nuo baudos
sumokėjimo. Byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjas sumokėjo apskaičiuotą PVM
sumą, todėl jis negali būti atleistas nuo paskirtos PVM baudos sumokėjimo.
III.
6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 6 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
7. Teismas rėmėsi PVM įstatymo 49 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 56 straipsnio 1, 4 ir
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5 dalimis ir pažymėjo, kad mokesčių administratorius sprendimuose konstatavo, jog pareiškėjas, pažeisdamas PVM įstatymo 49, 56 straipsnių ir 80 straipsnio 1 dalies nuostatas,
pritaikė 0 proc. PVM tarifą įformintiems naftos produktų tiekimams užsienio įmonėms
ir Lietuvos įmonei UAB „Ekoil”, nes faktiškai prekės buvo tiekiamos ne PVM sąskaitose
faktūrose nurodytiems asmenims.
8. Išnagrinėjęs bylos medžiagą ir proceso šalių argumentus, teismas darė išvadą,
kad mokesčių administratorius tinkamai laikėsi mokestiniame ginče taikytinų įrodinėjimo taisyklių, mokesčių administratorius vertino mokesčių mokėtojo pateiktų įrodymų,
kurių pagrindu buvo deklaruota mokestinė prievolė, visumą. Be to, mokesčių administratorius pareikalavo ir vertino mokestinio ginčo nagrinėjimo metu mokesčių mokėtojo
papildomai pateiktus įrodymus. Mokesčių administratorius taip pat pareikalavo papildomų įrodymų savo iniciatyva. Mokestinio ginčo metu vykęs įrodinėjimo procesas atitiko
įstatyme nustatytus reikalavimus. Mokesčių administratorius, priimdamas sprendimą dėl
mokestinės prievolės nustatymo, įvertino įrodymų visumą, o ne vien konstatavo, kad pareiškėjas nesilaikė tam tikrų formalių reikalavimų.
9. Teismas sprendė, kad byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina tiek mokesčių administratoriaus, tiek Mokestinių ginčų komisijos išvadas, kad pareiškėjo sutartys
su kontrahentais buvo pasirašomos formaliai, visos jos yra analogiškos, t. y. vienodo teksto, formato, struktūros. Nors pareiškėjas teigė, kad sutartis pasirašė įgalioti kontrahentų
atstovai, tačiau prie sutarčių nėra pateikta objektyvių duomenų apie pasirašiusių asmenų
įgaliojimus ir jų apimtis. Sutarčių formalumo faktą įrodo ir ginčo nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, jog sandoriai buvo vykdomi nesilaikant juose aptartų sąlygų: nepateikti sutarčių priedai dėl kiekvienos parduodamos prekių partijos asortimento, kiekio,
pristatymo sąlygų, terminų, kainos, apmokėjimo terminų; apmokėjimas grynaisiais pinigais, kai tuo tarpu sutartyse numatytas atsiskaitymo būdas buvo bankiniai pavedimai
(pvz., SIA Maksoil, Dobenko Energie GmbH, SIA Lefa); nepateikti prekių kiekio priėmimo–perdavimo aktai; transportavimo išlaidas apmokėjo pareiškėjas, kai pagal sutartis tai
turėjo daryti pirkėjai; nors pagal sutartis nei viena iš šalių neturėjo teisės perduoti savo
teisių ir įsipareigojimų trečiosioms šalims be raštiško suderinimo su kita sutarties šalimi,
tačiau užsienio kontrahentų vardu apmokėjimus už prekes vykdė tretieji asmenys (pvz.,
Askeria Invest OU). Trūkumai nustatyti ir pareiškėjo pateiktose PVM sąskaitose faktūrose bei CMR važtaraščiuose, kuriais pareiškėjas grindė disponavimo teisės perdavimą
pirkėjams. Dalis PVM sąskaitų faktūrų yra nepasirašytos prekes gavusių pirkėjų, kita dalis, nors yra patvirtintos kontrahentų antspaudais, tačiau pasirašytos neįvardytų asmenų. Dalyje CMR važtaraščių nėra prekių gavėjų patvirtinimų apie krovinio gavimą, nenurodyti prekes priėmusių asmenų vardai ir pavardės, datos, nenurodyti vairuotojų vardai
ir pavardės ir pan. Teismas sutiko su Komisijos sprendime padaryta išvada, kad CMR
važtaraščiuose nurodytų duomenų tikrumu, o kartu ir tvirtinimu, jog ginčo prekės buvo
perduotos būtent pareiškėjo kontrahentams, verčia abejoti ne tik juose esančios informacijos trūkumas, bet ir mokesčių administratoriaus nustatytos aplinkybės, susijusios su
CMR važtaraščiuose nurodyta prekių gabenimo vieta: prekių gavėjais nurodyti skirtingi ūkio subjektai (tam tikrais atvejais ir skirtingų valstybių ūkio subjektai), tačiau dalyje
atvejų CMR nurodytos prekių iškrovimo vietos tapačios. Duomenų apie tai, kad prekių
iškrovimo vietose pirkėjai būtų deklaravę (ar turėję) veiklos buveinę, struktūrinius padalinius, sandėlius ar talpyklas, kuriose būtų galėję laikyti prekes, nepateikta. Nors visais
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atvejais buvo gabenamos specialios paskirties prekės (biosepar, tepalas, skiediklis), taip
pat akcizais apmokestinamas dyzelinis kuras, tačiau nepateikta įrodymų, kad prekių iškrovimo adresu nugabentos prekės buvo realiai perduodamos prekių gavėjui. Teismas
sutiko ir su Mokestinių ginčų komisijos išvada, kad pareiškėjo pateikti grynųjų pinigų
mokėjimo dokumentai, taip pat mokėjimai bankiniais pavedimais, patvirtina tik pinigų
sumokėjimo į pareiškėjo kasą bei jos sąskaitą faktą, tačiau neidentifikuoja asmenų, kurie galimai tuos pinigus mokėjo kaip pareiškėjo kontrahentų įgalioti atstovai, todėl negali
būti vertinami kaip įrodymai, pagrindžiantys 0 proc. PVM tarifo taikymą.
10. Latvijos, Estijos, Lenkijos, Bulgarijos, Vokietijos mokesčių administratorių
pateikta informacija apie tai, kad dalis pareiškėjo kontrahentų yra pripažinti dingusiais
prekeiviais, mokesčių administratorių pareigūnų nerandami jų deklaruotose registracijos ar veiklos vykdymo vietose (pvz., Askeria Invest OU, SIA Maksoil, Orion Sp.z.o.o. ir
kt.), neteikia mokesčių administratoriams PVM deklaracijų, dokumentų PVM patikrinimui, prekių įsigijimų nedeklaravo ir nuo įsigytų prekių vertės nesumokėjo PVM, o įmonė Dobenko Energie GmbH išvis paneigė įsigijimus iš pareiškėjo, pareiškėjo su Orion
Sp.z.o.o. įforminti tiekimų dokumentai yra suklastoti, leido mokesčių administratoriui
daryti pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo kontrahentai, tikėtina, sukčiavo PVM srityje.
11. Teismas pažymėjo, kad vertindama pareiškėjo teisę į 0 proc. PVM tarifo taikymą PVM įstatymo 49 straipsnio 3 dalies pagrindu Mokestinių ginčų komisija vadovavosi tinkama šios įstatyminės nuostatos redakcija (galiojusia iki 2011 m. gruodžio 28 d.).
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prekes tiekė Lietuvoje registruotam PVM mokėtojui
UAB „Ekoil”. Šiuo aspektu teismas pažymėjo, kad tiekimas įvyko šalies teritorijoje. Prekės
nebuvo išgabentos iš Lietuvos teritorijos į kitą valstybę narę, todėl šiuo atveju turėjo būti
taikomas standartinis PVM tarifas.
12. Dėl prašymo atleisti pareiškėją nuo priskaičiuotų baudų ir delspinigių arba
iš esmės sumažinti jų dydį teismas rėmėsi Mokesčių administravimo įstatymo 139 ir
140 straipsniais, 141 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad teismo posėdžio metu atsakovo
į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad pareiškėjas nėra sumokėjęs nei priskaičiuoto akcizo, nei PVM. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad šių mokesčių mokėjimas pareiškėjui būtų atidėtas ar išdėstytas, todėl atleisti pareiškėją nuo paskirtų baudų ir priskaičiuotų delspinigių nėra teisinio pagrindo.
IV.
13. Pareiškėjas UAB „Meseta“ (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą
(XI t., b. l. 1–17), kuriame prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir
priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Tuo atveju, jei netenkintų pirmojo
reikalavimo, prašo panaikinti skundžiamus sprendimus ir įpareigoti atsakovą ginčo dalyje atlikti pakartotinį patikrinimą. Jei būtų netenkintas ir antrasis reikalavimas, pareiškėjas prašo atleisti apeliantą nuo baudų ir delspinigių mokėjimo arba iš esmės sumažinti
jų dydį. Taip pat prašoma priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde
remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:
13.1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į kiekvieno tiekimo faktines vykdymo aplinkybes. Tik dalis pareiškėjo pateiktų dokumentų turi
formalių trūkumų, tuo tarpu teismas nevertino su kiekvienu atskiru tiekimu užsienio
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įmonėms susijusių dokumentų ir padarė bendrą išvadą, kad dokumentai nepagrindžia
disponavimo teisės perleidimo nė vieno tiekimo atžvilgiu. Disponavimo teisės perleidimas, pareiškėjo manymu, turėtų būti vertinamas kiekvieno iš tiekimų kontekste. Ginčą
nagrinėjusios institucijos negalėjo, remdamosi tik dalimi dokumentų, padaryti apibendrintas išvadas dėl tiekimų visumos.
13.2. Teismas, priimdamas sprendimą, neįvertino visų apelianto pateiktų dokumentų visumos. Pareiškėjas pateikė užsakymus, prekių pirkimo–pardavimo sutartis,
prekių užsakymo dokumentus, su prekių krovimu ir perleidimu vežėjo dispozicijon susijusius dokumentus, pirkėjų apmokėjimo dokumentus, rašytinius įmonių atstovų patvirtinimus, paaiškinimus. Nurodo, jog prekės buvo gabenamos nurodytais adresais į akcizinius sandėlius, akcizinių prekių sandėliai prekių gavimo nepaneigė. Tik prekių tiekimo
Lenkijos įmonei Orion Sp.z.o.o. atveju akciziniai sandėliai nepatvirtino prekių gavimo
fakto. Apeliantui kilo abejonė, kad ginčą nagrinėjusios institucijos savo sprendimuose išvadą apie prekių disponavimo teisės galimą neperleidimą darė išimtinai remdamosi užsienio mokesčių administratoriaus pateikta informacija.
13.3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi užsienio mokesčių administratoriaus pateikta informacija, kaip didesnę teisinę galią turinčiu įrodymu. Pažymi, kad
užsienio mokesčių administratoriaus atlikto patikrinimo metu užsienio įmonės jau buvo
išregistruotos iš registro, todėl faktiškas jų veiklos patikrinimas negalėjo būti atliktas. Be
to, sandorių vykdymo aplinkybės egzistavo 2010 m. I – 2011 m. IV ketvirtį, tačiau sandorių retrospektyvus vertinimas nebuvo pateiktas.
13.4. Pareiškėjas sandorių vykdymo metu veikė sąžiningai, nes ėmėsi pakankamų
priemonių, kad įsitikintų užsienio įmonių patikimumu. Teismas, vertindamas pareiškėjo sąžiningumą, sistemiškai neanalizavo pateiktų duomenų, rėmėsi tik užsienio mokesčių
administratoriaus atsakymuose pateiktais teiginiais apie užsienio įmonių veiksmus.
13.5. Ginčą nagrinėjusios institucijos nevertino argumentų, susijusių su PVM
0 proc. tarifo taikymu sandoryje su Lietuvos įmone UAB „Ekoil“.
13.6. Apelianto nuomone, delspinigiai ir bauda neturėtų būti skiriami, nes priešingu atveju pažeidžiamas proporcingumo principas. Apeliantas nuo šių sumų turėtų būti
atleistas arba paskirta delspinigių ir baudos suma turi būti iš esmės sumažinta.
14. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (XII t., b. l. 57–75), kuriame prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą
palikti nepakeistą.
14.1. Atsiliepime kartoja argumentus, išdėstytus atsiliepime į skundą, pateiktą pirmosios instancijos teismui. Akcentuoja patikrinimo metu nustatytas faktines aplinkybes,
kurios patvirtina, kad sudarydami sandorius su pareiškėju pirkėjai neįgijo teisės prekėmis
disponuoti kaip savo. Pareiškėjas apsiribojo įmonių PVM kodų patikrinimu bei CMR važtaraščių įforminimu, kuriuose nenurodyti prekes priėmusių asmenų vardai, pavardės, atskirais atvejais nėra parašų ir prekių gavimo datos, nėra prekes priimančios įmonės spaudo,
esančios žymos nepatvirtina, kad gabentos prekės buvo parduotos prekių pardavimo PVM
sąskaitose faktūrose nurodytiems mokėtojams, kurie turėjo įsigyti teisę disponuoti prekėmis kaip savo. Pareiškėjas nerinko jokios informacijos apie užsienio įmonių veiklos teisėtumą ir galimybę vykdyti atitinkamo pobūdžio veiklą, nesidomėjo prekių sandėliavimo patalpomis bei registruotomis buveinių vietomis, samdomų darbuotojų ištekliais ir pan.
136

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

14.2. Atsakovas pažymi, kad iš byloje surinktos medžiagos galima teigti, jog pareiškėjas patiekė prekes ne PVM sąskaitose faktūrose įvardytiems ūkio subjektams, o kitiems
nenustatytiems subjektams, tokiu būdu dalyvaudamas galimo PVM sukčiavimo grandinėje, sudarant prekių tiekimo sandorius. Pareiškėjas, vykdydamas didelį kiekį tiekimų ir
žinodamas apie neapmokestinamą tiekimą Bendrijos viduje vykdančiam asmeniui tenkančius didesnių atsargumo ir įrodinėjimo reikalavimus, iš esmės elgėsi nerūpestingai
ir neatidžiai, nes galėjo įtarti apie galimą kontrahentų sukčiavimą, tačiau jokių veiksmų
nesiėmė. Pareiškėjas, kaip sąžiningas mokesčių mokėtojas, turėjo ir privalėjo imtis protingų priemonių, siekdamas įsitikinti kitų sandorio šalių veiklos / veiksmų teisėtumu bei
pašalinti bet kokias prielaidas apgaulingiems komercijos partnerių veiksmams. Kadangi
sandoriai su užsienio įmonėmis nebuvo vienkartiniai, pareiškėjas turėjo realias galimybes surinkti informaciją apie verslo partnerius, tačiau nebuvo pakankamai rūpestingas ir
atidus verslo santykiuose.
14.3. Akcentuoja, jog nagrinėjamu atveju nebuvo pateikta įrodymų, kad mokesčių
mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo PVM delspinigių Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Tuo tarpu atleidimas nuo baudos sietinas
su mokesčio sumokėjimu arba priverstiniu išieškojimu arba priskaičiuoto mokesčio sumokėjimo atidėjimu ar išdėstymu. Byloje nėra pateikta duomenų apie tai, kad pareiškėjas sumokėjo papildomai apskaičiuotą PVM sumą, todėl pareiškėjas neatitinka Mokesčių
administravimo įstatymo 141 straipsnio 2 dalies sąlygos, kuriai esant gali būti nagrinėjamas pareiškėjo atleidimo nuo baudos klausimas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
15. Pagal pareiškėjo apeliacinį skundą byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo pradėta nagrinėti iki 2016 m. liepos 1 d. Todėl, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo
įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymas Nr. XII-2399) 8 straipsnio 2 dalimi, ši administracinė byla nagrinėtina pagal tvarką, galiojusią iki 2016 m. liepos 1 d.
16. Byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl Kauno apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (4.65)256-122 (toliau – ir Sprendimas) dalies, kuria pareiškėjui apskaičiuoti ir nurodyti sumokėti pridėtinės vertės mokestis (toliau – ir PVM) ir šio mokesčio delspinigiai bei skirta
PVM bauda.
17. Įvertinusi pareiškėjo mokestinį ginčą nagrinėjusioms institucijoms teiktų
skundų turinį, išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su Mokestinių ginčų komisijos ir pirmosios instancijos teismo vertinimu dėl paties nagrinėjamo mokestinio ginčo ribų, t. y.
kad sprendžiama tik dėl Sprendime nurodyto PVM ir su juo susijusių sumų (baudų ir
delspinigių).
18. Iš tikrinamos Sprendimo dalies bei proceso šalių teikiamų argumentų matyti, kad nagrinėjamas mokestinis ginčas iš esmės yra kilęs dėl pareiškėjo 2010–2011 me137
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tais vykdytų prekių tiekimo sandorių (ne)apmokestinimo PVM (apmokestinimo taikant
0 proc. PVM tarifą). Konkrečiai ginčas kilo dėl šių tiekimų, kurie buvo apmokestinti taikant 0 proc. PVM tarifą:
18.1. Estijos įmonei Askeria Invest OU nuo 2010 m. sausio 11 d. iki 2010 m. spalio
5 d. pagal 90 PVM sąskaitų faktūrų pateikė prekių (naftos produktų) už 5 951 059,04 Lt.
Už didžiąją dalį prekių (už 4 616 775,71 Lt) pirkėjas (jo įgaliotas asmuo) bei už pirkėją kitos (Slovakijos, Čekijos, Latvijos) įmonės atsiskaitė grynaisiais pinigais. Pagal CMR
važtaraščius ginčo prekės buvo pristatytos (iškrautos) Latvijoje bei Estijoje, prekių vežėjas – UAB „Grifskana“, kuriam už paslaugas apmokėjo pareiškėjas. CMR važtaraščiuose
nebuvo nurodytas prekes priėmusio asmens vardas ir pavardė, yra kitų trūkumų. Estijos
mokesčių administratoriui atlikus Askeria Invest OU patikrinimą, be kita ko, buvo nustatyta, kad: ši įmonė apskaitė įsigijimus iš pareiškėjo, išskyrus įsigijimą pagal 2010 m.
spalio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą MSF000794 (46 120,78 Lt), tačiau įsigijimus Bendrijos
viduje deklaravo tik dėl prekių, kurios buvo pristatytos į Estiją; PVM deklaracijas Estijos
institucijoms teikė tik už 2010 m. sausio ir vasario mėn., o metinių PVM deklaracijų neteikė; jos apskaitą tvarkė buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti Estijos įmonė, kurios
adresas ir buvo nurodytas pareiškėjo išrašomose sąskaitose faktūrose bei CMR važtaraščiuose, kaip prekių pristatymo adresas Estijoje; nerasta informacijos apie sandėlius, patalpas, naudotas transporto priemones, sąskaitų už gabenimo ir kitas paslaugas (išlaidas),
2009–2011 m. nebuvo deklaruoti jokie samdomi darbuotojai; nenustatyta, kas turėjo įgaliojimus sudarinėti sutartis, pasirašyti dokumentus Askeria Invest OU vardu; atsiskaitymai paprastai buvo vykdomi grynaisiais pinigais;
18.2. Latvijos įmonei SIA Maksoil pareiškėjas 2010 m. sausio ir kovo mėn. pagal
6 PVM sąskaitas faktūras patiekė tepalų už 373 944,46 Lt, o 2011 m. nuo kovo 30 d. iki
gruodžio 1 d. pagal 78 PVM sąskaitas faktūras – dyzelinio kuro už 5 000 087,69 Lt. Dalis
mokėjimų buvo atlikti grynaisiais pinigais (per 2010 m. – 392 818,15 Lt; 2012 m. –
414 516,29 Lt); 2011 m. pavedimuose atsiskaitant per banką už SIA Maksoil atliko
Lenkijos įmonė. Remiantis CMR važtaraščiais, ginčo tepalai buvo išvežti į Latviją, o
dyzelinis kuras – į Lenkijos akcizais apmokestinamų prekių sandėlius; dyzelinio kuro vežimą vykdė SIA Maksoil užsakymu kitų valstybių narių įmonės, o tepalų – Lietuvoje registruotos įmonės, įskaitant UAB „Grifskana“; CMR važtaraščiai už prekes, kurios buvo
tiekiamos į Latviją, pasirašytos SIA Maksoil atstovo ir patvirtintos įmonės antspaudu, o
už į Lenkiją patiektas prekes – pažymėti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio spaudu; dalyje CMR važtaraščių visai nėra žymos apie gavimą. Latvijos mokesčių administratoriaus atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad: SIA Maksoil pagrindinė veikla yra, be
kita ko, tarpininkavimas didmeninėje prekyboje kuru; patikrinimo metu įmonė jos registruotos veiklos adresais nebuvo rasta; 2011 m. įmonėje buvo įdarbinti 2 darbuotojai;
18.3. Latvijos įmonei SIA Lefa pareiškėjas 2010 m. rugsėjo ir spalio mėn. pagal
5 PVM sąskaitas patiekė prekių už 341 712,16 Lt, atsiskaityta grynaisiais pinigais. Pagal
pateiktus CMR važtaraščius prekių gabenimo vieta – Latvija. PVM sąskaitos faktūros
pažymėtos, kad prekės gautos ir patvirtintos Latvijos įmonės atstovo parašu. Vežėju nurodyta UAB „Grifskana“, kuriai pareiškėjas apmokėjo už pervežimo paslaugas, įskaitant
vežimus į Čekiją. Latvijos mokesčių administratorius patikrinimo metu nustatė, kad SIA
Lefa buveinės adresu yra registruoti dar 33 mokesčių mokėtojai; ši įmonė laikytina tarpininke, t. y. įmone, kuri deklaruoja pirkimus ir pardavimus tik su kitų Europos Sąjungos
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valstybių narių mokesčių mokėtojais; prekių tiekimo metu turėjo vieną darbuotoją; patikrinimo metu iš pateiktų dokumentų nenustatyta, kas buvo įgaliotas atstovauti SIA Lefa;
18.4. Lenkijos įmonei Nieruchomosci Group Sp.z.o.o. pareiškėjas 2011 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn. pagal 80 PVM sąskaitų faktūrų patiekė dyzelinio kuro už
4 981 219,63 Lt. 2011 metais banko pavedimais apmokėta 4 976 924,67 Lt (prekes apmokėjo kitos bendrovės, nurodžiusios, kad moka už Nieruchomosci Group Sp.z.o.o.). Pagal
pateiktus CMR važtaraščius prekes gabeno Lenkijos vežėjai į Lenkijoje buvusius akcizais
apmokestinamų prekių sandėlius, tačiau visose šiuose važtaraščiuose nėra gavimo žymų,
šių žymų nėra ir PVM sąskaitose faktūrose. Lenkijos mokesčių administratorius patikrinimo metu Nieruchomosci Group Sp.z.o.o. jos registruotoje buveinėje nerado, negalėjo
susisiekti su įmonės atstovais, gauti apskaitos dokumentų; ginčo prekių įsigijimo PVM
deklaracijose ši įmonė nenurodė;
18.5. Lenkijos įmonei Orion Sp.z.o.o. pareiškėjas 2010 m. gruodžio mėn. pagal
4 PVM sąskaitas faktūras patiekė dyzelinio kuro už 229 033,72 Lt, atsiskaityta grynaisiais
pinigais. Po tiekimo apie gautas prekes ši Lenkijos įmonė rašytiniu pranešimu informuodavo pareiškėją. Lenkijos mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad įmonė nevykdo veiklos pareiškėjui pateiktuose dokumentuose nurodytu adresu, o pats įmonės valdybos narys, kuris pasirašė su pareiškėju pirkimo–pardavimo sutartį
bei kitus tiekimo dokumentus, slapstosi nuo teisėsaugos kaip įtariamasis dėl sukčiavimo
suklastotais Orion Sp.z.o.o. dokumentais; įmonė įsigijimų ir tiekimų Bendrijos viduje nedeklaravo; ginčo tiekimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, administraciniai (akcizo)
dokumentai, CMR važtaraščiai) yra su suklastotais muitinės darbuotojų parašais ir antspaudais, netikrais akcizais apmokestinamų prekių sandėlio antspaudais ir netikru Orion
Sp.z.o.o. valdybos pirmininko parašu;
18.6. Lenkijos įmonei PHU Tank-Mark Marek Turkovski Karol Turkowski pareiškėjas 2011 m. lapkričio mėn. pagal 3 PVM sąskaitas faktūras patiekė dyzelinio kuro už
208 536,55 Lt. Apmokėta pavedimais per banką. Lenkijos mokesčių administratoriaus
atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad: šios Lenkijos įmonės vykdoma veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba skystuoju kuru ir naftos produktais; Lenkijos įmonė deklaravo, apskaitė ir sumokėjo PVM nuo įsigytų prekių, gautų iš pareiškėjo pagal dvi PVM
sąskaitas faktūras, tačiau PHU Tank-Mark Marek Turkovski Karol Turkowski dyzelinio
kuro pagal pareiškėjo 2011 m. lapkričio 23 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą MSF002306
(67 364,65 Lt) negavo, nedeklaravo ir nesumokėjo PVM; šio tiekimo CMR važtaraštyje nėra žymos, patvirtinančios prekių gavimą (pareiškėjas nurodė, jog jis prekes pakrovė į šios Lenkijos įmonės su pateiktu užsakymu nurodytą autocisterną; Lenkijos įmonė
už šias prekes atsiskaitė banko pavedimu; 2011 m. lapkričio 23 d. svėrimo akte vežėjas
patvirtino, kad autocisterna atitinka visus dyzelino transportavimo reikalavimus ir atsako už prekės kokybės pakitimus, atsiradusius dėl netinkamo transportavimo, yra
vairuotojo parašas);
18.7. Lenkijos įmonei Investpol Sp.z.o.o. pareiškėjas 2011 m. liepos–gruodžio mėn.
pagal 28 PVM sąskaitas faktūras patiekė dyzelinio kuro už 1 733 739,04 Lt. Dalį atsiskaitymų už šią įmonę vykdė kiti asmenys, prekių vežimą organizavo ši Lenkijos įmonė.
6 CMR važtaraščiuose nėra jokių žymų apie prekių gavimą, o trijose – spaudo, parašo ir
datos. Lenkijos mokesčių administratorius nustatė, kad: ši Lenkijos įmonė prekių įsigijimo iš pareiškėjo neapskaitė ir nedeklaravo, jai 2011 m. rugpjūčio 24 d. buvo nutrauktas
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leidimas prekiauti skystuoju kuru Lenkijoje; nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įmonė Investpol
Sp.z.o.o. nevykdė ekonominės veiklos, ji nerandama buveinės adresu (nuomos sutartis
nutraukta), kitas veiklos adresas nenurodytas;
18.8. Lenkijos įmonei Kornet Trade Sp.z.o.o. pareiškėjas 2010 m. liepos mėn. pagal
6 PVM sąskaitas faktūras patiekė dyzelinio kuro už 299 350,17 Lt, atsiskaityta grynaisiais
pinigais. Lenkijos mokesčių administratorius patikrinimo metu nustatė, kad: ši Lenkijos
įmonė neteikė PVM deklaracijų; ji nerandama, kviečiami jos atstovai neatvyko, nepateikė prašomų dokumentų; nekilnojamojo turto, kurio adresu įregistruota Kornet Trade
Sp.z.o.o., savininkai nebuvo sudarę nuomos sutarties su šia įmone; kuras nebuvo pristatytas akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;
18.9. Bulgarijos įmonei Trade commerce 2011 EOOD pareiškėjas 2011 m. spalio
mėn. pagal 5 PVM sąskaitas faktūras patiekė dyzelinio kuro už 334 108,54 Lt. Pirkimo–
pardavimo sandoriai buvo sudaryti žodžiu. Prekės buvo tiekiamos ne į Bulgariją, o į pirkėjo nurodytą Lenkijoje esantį akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (CMR važtaraščiuose yra šio sandėlio antspaudas). Mokėjimas už pirkėją buvo atliktas pavedimu per
Latvijos banką. Vežimą organizavo pirkėjas, kuris transporto priemones ir vairuotojus
nurodydavo prekių užsakymuose. Bulgarijos mokesčių administratoriaus atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad: ši įmonė įsigijimų iš Lietuvos bendrovės nedeklaravo, neapskaitė, PVM neskaičiavo; įmonė nerasta; nesurinkta jokių duomenų apie tiekimus;
18.10. Vokietijos įmonei Dobenko Energie GmbH pareiškėjas pagal 2 PVM sąskaitas faktūras tiekė tepalų už 122 023,33 Lt, atsiskaityta grynaisiais pinigais. Vokietijos
mokesčių administratorius patikrinimo metu nustatė, kad: ši įmonė neturėjo jokių verslo
ryšių su pareiškėju, jokių prekių (tepalų) negavo, apmokėjimų nevykdė; CMR važtaraščiuose pateikti duomenys neteisingi, uždėtas spaudas yra ne Dobenko Energie GmbH,
parašas ne įmonės vadovo; Dobenko Energie GmbH neturėjo galimybių tepalą laikyti
Vokietijoje, jos registracijos adresu yra gyvenamosios patalpos;
18.11. Lietuvos įmonei UAB „Ekoil” pareiškėjas nuo 2011 n. gegužės 23 d.
iki 2011 m. liepos 15 d. pagal 11 PVM sąskaitų faktūrų patiekė dyzelinio kuro už
659 199,28 Lt. Tą pačią arba sekančią dieną UAB „Ekoil” įformindavo iš pareiškėjo įsigyto dyzelino pardavimą Lenkijos įmonei, pareiškėjo pateiktuose CMR važtaraščiuose nurodyta krovinio iškrovimo vieta Lenkijoje, yra krovinio gavėjo spaudas, data ir nenustatyto asmens parašas.
19. Su šių tiekimų apmokestinimu susijusius santykius pirmiausia reglamentuoja
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (toliau – ir PVM įstatymas), kuriuo į nacionalinę
teisę, be kita ko, yra perkeliama 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB
dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, su paskutiniais pakeitimais, atliktais
Direktyva 2010/45/ES (toliau – ir PVM direktyva; PVM įstatymo 2 priedo 7 d. (2007 m.
lapkričio 13 d. įstatymo Nr. X-1322 redakcija).
20. Kaip pažymima nuoseklioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir
Teisingumo Teismas) praktikoje, taikydami (direktyvą įgyvendinančią) nacionalinę teisę,
nacionaliniai teismai turi ją aiškinti kuo labiau atsižvelgdami į direktyvos tekstą ir į jos
tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas rezultatas (žr., pvz., Teisingumo Teismo 1990 m.
lapkričio 13 d. sprendimo byloje Marleasing, C-106/89, 8 p., 2004 m. spalio 5 d. sprendimo sujungtose bylose Pfeiffer ir kt., C-397/01–C-403/01, 113 p.). Jeigu nacionalinės teisės negalima aiškinti ir taikyti pagal Sąjungos teisės reikalavimus, nacionaliniai teismai
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ir administracinės valdžios institucijos privalo taikyti visą Sąjungos teisę ir ginti pagal ją
suteikiamas asmenų teises ir prireikus netaikyti bet kurios jai prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo
byloje Fuß, C-429/09, 40 p.). Svarbus vaidmuo aiškinant Europos Sąjungos direktyvų
nuostatas tenka Teisingumo Teismui, kurio išaiškinimais privalo vadovautis nacionaliniai
teismai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 3 d.), jų paisyti turi ir kitos valstybinės valdžios institucijos, dalyvaujančios atitinkamuose teisiniuose santykiuose.
21. Svarbu paminėti, jog, kaip matyti iš PVM direktyvos trečios konstatuojamosios dalies, ji (direktyva), nedarant jokių esminių pakeitimų, yra skirta naujai jos priėmimo metu galiojusių teisės aktų (be kita ko, ir 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos
direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo –
Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 2006/18/EB (toliau – ir Šeštoji direktyva) redakcijai išdėstyti (Teisingumo Teismo 2010 m. rugsėjo 30 d.
sprendimo byloje Uszodaépítő, C-392/09, 31 p.). Todėl konstatuotina, kad Teisingumo
Teismo jurisprudencijoje pateiktos Šeštosios direktyvos normų aiškinimo ir taikymo taisyklės iš esmės yra aktualios ir atskleidžiant PVM direktyvos nuostatų turinį.
VI.
22. Byloje pirmiausia kyla klausimas dėl ginčo santykių kvalifikavimo pagal PVM
įstatymo 49 straipsnio 1 dalį (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija), įtvirtinančią, kad „taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje
valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą
valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena)“.
23. Šia nuostata į nacionalinę teisę perkeliama PVM direktyvos 138 straipsnio
1 dalis (Šeštosios direktyvos 28c str. 1 d.) nustato, kad „valstybės narės neapmokestina
prekių tiekimo, kai tas prekes pardavėjas ar prekes įsigyjantis asmuo išsiunčia ar išgabena į paskirties vietą, esančią Bendrijoje, bet ne jos atitinkamoje teritorijoje, kitam apmokestinamajam asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, veikiančiam kaip
toks, į kitą valstybę narę nei ta, kurioje pradėtas prekių siuntimas ar gabenimas, arba kai
tai atliekama pardavėjo ar prekes įsigyjančio asmens vardu“. Pažymėtina, kad ši Sąjungos
teisės akto nuostata veikia tiesiogiai (Teisingumo Teismo 2014 m. spalio 9 d. sprendimo
byloje Traum, C-492/13, 48 p.).
24. Remiantis nuoseklia Teisingumo Teismo praktika, prekių tiekimas Bendrijos
viduje neapmokestinamas, tik kai teisė kaip savininkui disponuoti preke perduota įgijėjui, o tiekėjas nustato, kad ši prekė buvo išsiųsta ar išgabenta į kitą valstybę narę ir kad po
šio išsiuntimo ar išgabenimo jos fiziškai nebėra tiekimo valstybėje narėje (žr. Teisingumo
Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Twoh International, C-184/05, 23 p.;
2010 m. gruodžio 7 d. sprendimo byloje R., C-285/09, 41 p.; 2010 m. gruodžio 16 d.
sprendimo byloje Euro Tyre Holding, C-430/09, 29 p.). Be to, taikant PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalį, prekių tiekimas turi būti atliktas apmokestinamajam asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui (PVM mokėtojui), kuris veikia kaip
toks kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė, iš kurios prekės išsiųstos arba išgabentos
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(Teisingumo Teismo 2016 m. spalio 20 d. sprendimo byloje Plöckl, C-24/15, 29 p.).
25. Taigi, pagal PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalį (PVM įstatymo 49 str. 1 d.)
prekių tiekimas Bendrijos viduje turi atitikti tris esmines sąlygas (reikalavimus), kad šis
tiekimas nebūtų apmokestinamas PVM (apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą):
(1) teisės disponuoti preke kaip savininkui perdavimas įgijėjui; (2) prekės, kurios yra tiekimo dalykas, turi būti fiziškai išgabentos iš tiekėjo valstybės narės; (3) PVM mokėtojas tiekia prekes kitam apmokestinamajam asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam
asmeniui, veikiančiam kaip toks (t. y. PVM mokėtojui), kitos valstybės narės teritorijoje
(šiuo klausimu taip pat. žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos
11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-996/2013).
26. Pažymėtina, kad tiekimo Bendrijos viduje sąvoka, kaip ir įsigijimo Bendrijos
viduje sąvoka, yra objektyvaus pobūdžio ir taikoma neatsižvelgiant į atitinkamų sandorių tikslus bei rezultatus (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo
byloje VSTR, C-587/10, 30 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Sandoriai turi būti
apmokestinami atsižvelgiant į jų objektyvius požymius (šiuo klausimu žr. Teisingumo
Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Collée, C-146/05, 29 ir 30 p.) – mokesčių
neutralumo principas reikalauja, kad nuo PVM būtų atleidžiama, jeigu tenkinami esminiai reikalavimai, net jei apmokestinamieji asmenys nesilaikė tam tikrų formalių reikalavimų (Teisingumo Teismo 2016 m. spalio 20 d. sprendimo byloje Plöckl, C-24/15, 38 ir
39 p.). Taigi, nagrinėjamu atveju būtina išsiaiškinti, ar esminės sąlygos (reikalavimai), numatyti PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalyje (PVM įstatymo 49 str. 1 d.) yra įvykdytos.
Teisės disponuoti preke perdavimas (prekių tiekimas)
27. Minėta, kad viena iš tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo sąlygų yra
teisės kaip savininkui disponuoti preke perdavimas įgijėjui. Kalbėdamas apie teisės, kaip
savininkui disponuoti turtu, perdavimą pirkėjui, Teisingumo Teismas yra pažymėjęs,
kad tai yra būtina kiekvieno (bet kokio) prekių tiekimo, kaip jis apibrėžtas Direktyvos
2006/112 14 straipsnio 1 dalyje („prekių tiekimas“ – teisės kaip savininkui disponuoti
materialiuoju turtu perdavimas“), sąlyga ir remiantis pačiu šiuo perdavimu savaime negalima pripažinti, kad atitinkamas sandoris vykdomas Bendrijos viduje (2012 m. rugsėjo
6 d. sprendimo byloje Mecsek-Gabona, C–273/11, 32 p.).
28. Tiek vietos mokesčių administratorius, tiek mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos iš esmės vertino, jog teisės disponuoti ginčo prekėmis kaip savo nebuvo perduotos įgijėjams. Tačiau, atsižvelgiant į prieš tai pateiktą vertinimą, tokia pozicija iš esmės
lemtų, jog ginčo prekių tiekimas, t. y. apmokestinamasis sandoris, iš viso neįvyko ir, atitinkamai, apskritai neatsirado pareiškėjo pareiga skaičiuoti ir mokėti PVM. Kita vertus,
analizuojant tikrinamą Sprendimo dalį matyti, jog mokesčių administratorius neneigia
pačio ginčo priekių tiekimo, t. y. ir prekės disponuoti kaip savininkui perdavimo, šį tiekimą apmokestindamas standartiniu PVM tarifu. Vietos mokesčių administratorius ir mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos iš esmės vertino, kad aptariama esminė atleidimo
nuo PVM (apmokestinimo taikant 0 proc. tarifą) sąlyga nebuvo tenkinta, nes, nors prekių tiekimas realiai įvyko, tačiau jis įvyko ne tarp tų asmenų, kurie nurodyti PVM sąskaitose faktūrose (pareiškėjas neįrodė, kad prekės buvo tiekiamos PVM sąskaitose faktūrose
nurodytiems asmenims).
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29. Tačiau, kaip matyti iš Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimo
byloje R (C-285/09) 50 ir 55 punktų, reikalavimas PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti
tikrąjį prekių įgijėją nėra viena iš esminių sąlygų (reikalavimų) tiekimą pripažinti tiekimu Bendrijos viduje. Todėl aplinkybė, jog ši teisė ginčo atveju galimai buvo perduota ne
PVM sąskaitoje faktūroje nurodytam, o kitam (nenustatytam) įgijėjui, nėra reikšminga
sprendžiant dėl aptariamos sąlygos (ne)buvimo.
30. Atitinkamai konstatuotina, kad tiek vietos mokesčių administratorius, tiek mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos padarė akivaizdžią teisės taikymo klaidą spręsdami, kad pareiškėjo tiekimai, be kita ko, neatitiko neapmokestinimo PVM (apmokestinimo taikant 0 proc. PVM tarifą) esminės sąlygos – teisės kaip savininkui disponuoti preke
perdavimas įgijėjui.
Dėl prekių išgabenimo iš tiekimo valstybės narės
31. PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalyje numatytu neapmokestinimo atveju prekės taip pat turi būti fiziškai išvežtos (išgabentos) iš tiekimo valstybės narės.
Pažymėtina, kad prekės turi likti Bendrijos viduje (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio
7 d. sprendimo byloje R., C-285/09, 40 p.).
32. Šiuo aspektu primintina, kad panaikinus sienų kontrolę tarp valstybių narių,
mokesčių administratoriui sudėtinga patikrinti, ar prekės fiziškai tebėra, ar ne minėtos
valstybės narės teritorijoje. Todėl mokesčių institucijos atlieka šį tikrinimą iš esmės remdamosi apmokestinamųjų asmenų pateiktais įrodymais ir jų deklaracijomis (Teisingumo
Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir kt., C-409/04, 44 p.).
33. Vadovaujantis PVM įstatymo 56 straipsnio 1 dalimi (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija), reikalaujama, kad „<....> PVM mokėtojas, pritaikęs 0 procentų PVM tarifą pagal šio Įstatymo 49 straipsnį, privalo turėti įrodymus, kad prekės
išgabentos iš šalies teritorijos <...>“. To paties straipsnio 4 dalis (2009 m. birželio 23 d.
įstatymo Nr. XI-317 redakcija) numato, kad „<...> mokesčio administratorius Mokesčių
administravimo įstatymo nustatyta tvarka turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus papildomus įrodymus 0 procentų PVM tarifo pritaikymo pagrįstumui įvertinti. Kai PVM mokėtojas negali įrodyti, kad prekių tiekimui, prekių įsigijimui iš kitos valstybės narės arba
paslaugų teikimui 0 procentų PVM tarifas pritaikytas pagrįstai, toks prekių tiekimas,
prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės arba paslaugų teikimas apmokestinamas taikant
standartinį PVM tarifą arba lengvatinį PVM tarifą, jeigu jis šioms prekėms arba paslaugoms nustatytas“.
34. Šių nacionalinių įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklių kontekste primintina, kad Teisingumo Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad, kadangi nė vienoje PVM direktyvos nuostatoje konkrečiai nenumatyta, kokius įrodymus apmokestinamieji asmenys
privalo pateikti, kad galėtų pasinaudoti neapmokestinimu PVM, pagal šios direktyvos
131 straipsnį valstybės narės turi nustatyti sąlygas, kuriomis jos neapmokestina prekių
tiekimo Bendrijos viduje, siekdamos užtikrinti teisingą ir paprastą minėtų neapmokestinimo atvejų taikymą ir užkirsti kelią bet kokiam galimam sukčiavimui, mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui. Vis dėlto, įgyvendindamos joms suteiktus įgaliojimus, valstybės
narės turi laikytis bendrųjų teisės principų, sudarančių Sąjungos teisinės sistemos dalį,
tarp kurių yra, be kita ko, teisinio saugumo ir proporcingumo principai. Šiomis aplin143
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kybėmis pareigos, tenkančios apmokestinamajam asmeniui įrodymų srityje, turi būti
nustatomos remiantis aiškiai šiuo atžvilgiu nacionalinėje teisėje ir įprastoje praktikoje,
nustatytoje panašiems sandoriams, numatytomis sąlygomis. Pagal teisinio saugumo principą reikalaujama, kad apmokestinamieji asmenys žinotų savo mokestinius įsipareigojimus prieš sudarydami sandorį (žr. Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo
byloje Mecsek-Gabona, C-273/11, 36, 38 ir 39 p.; 2014 m. spalio 9 d. sprendimo byloje Traum, C-492/13, 30–34 p.). Taikant šį principą reikalaujama, viena vertus, kad teisės
normos būtų aiškios ir tikslios, o kita vertus, kad teisės subjektai numatytų jų taikymą
(Teisingumo Teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimo byloje Plantanol, C-201/08, 46 p.).
35. Tai reiškia, kad Lietuvos mokesčių įstatymuose ir (ar) juos įgyvendinančiuose norminiuose teisės aktuose nesant aiškiai nurodytų (įvardytų) įrodymų (dokumentų), kuriuos turi turėti apmokestinamieji asmenys (PVM mokėtojai), siekiantys įrodyti
fizinį prekių išvežimą iš Lietuvos į kitą valstybę narę, ši aplinkybė (faktinis išvežimas)
įrodinėtina konkrečių tiekimo sandorių įprastoje praktikoje apmokestinamojo asmens
(paprastai) turimais prekių išgabenimą patvirtinančiais įrodymais. Vertinant priešingai,
apmokestinamojo asmens padėtis tampa nesaugi dėl galimybės neapmokestinti tiekimų
Bendrijos viduje arba būtinybės įskaičiuoti PVM į pardavimo kainą (Teisingumo Teismo
2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir kt., C-409/04, 49 ir 51 p.).
36. Svarbu pažymėti ir tai, kad kai teisė kaip savininkui disponuoti atitinkama
preke yra perduota įgijėjui tiekimo valstybės narės teritorijoje ir kai įgijėjas įsipareigoja
nugabenti šią prekę į paskirties valstybę narę, reikia atsižvelgti į tai, kad įrodymas, kurį
tiekėjas gali pateikti mokesčių institucijoms, iš esmės priklauso nuo įrodymų, kuriuos
šiuo tikslu jis gauna iš įgijėjo (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo byloje Euro Tyre Holding, C-430/09, 37 p.). Kai tiekėjas įvykdo savo pareigas, susijusias su
tiekimo Bendrijos viduje įrodymu, o įgijėjas neįvykdė sutartinio įsipareigojimo išsiųsti
ar išgabenti atitinkamą prekę iš tiekimo valstybės narės, pastarasis turi turėti prievolę sumokėti PVM šioje valstybėje narėje (žr. Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo byloje Mecsek-Gabona, C-273/11, 43 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką).
37. Žinoma, jei vykdant atitinkamą tiekimą įgijėjas sukčiauja ir jei mokesčių administratorius nėra tikras, kad prekių tikrai nebėra tiekimo valstybėje narėje, reikia išsiaiškinti, ar šis administratorius vėliau gali įpareigoti tiekėją sumokėti PVM už šį tiekimą
(Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo byloje Mecsek-Gabona, C-273/11,
46 p.). Iš tiesų sukčiavimo mokesčių srityje prevencijos tikslas kartais pateisina didelius
reikalavimus tiekėjams. Vis dėlto bet koks rizikos paskirstymas tarp tiekėjo ir mokesčių
administratoriaus, trečiajam asmeniui sukčiavus, turi atitikti proporcingumo principą. Be
to, užuot užkirtusi kelią sukčiavimui mokesčių srityje, tvarka, pagal kurią visa atsakomybė sumokėti PVM tenka tiekėjui, neatsižvelgiant į tai, ar pastarasis dalyvauja sukčiavime,
ar ne, nebūtinai apsaugo suderintą PVM sistemą nuo pirkėjo sukčiavimo ir piktnaudžiavimo. Jeigu pastarajam nebūtų taikoma jokia atsakomybė, jis galėtų iš tikrųjų neišsiųsti
arba neišgabenti prekių iš tiekimo valstybės narės ir jų nedeklaruoti PVM tikslais paskirties valstybėje narėje (Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir
kt., C-409/04, 58 p.). Sąjungos teisei neprieštarauja reikalavimas, kad ūkio subjektas veiktų
sąžiningai ir imtųsi bet kokios priemonės, kurios gali būti iš jo pagrįstai reikalaujama, kad
įsitikintų, jog sandoris, kurį jis sudaro, nelemia jo sukčiavimo mokesčių srityje (Teisingumo
Teismo 2012 m. birželio 21 d. sprendimo sujungtose bylose Mahagében ir Dávid, C-80/11 ir
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C-142/11, 54 p.). Todėl jei įgijėjas sukčiavo, yra pateisinama tiekėjo teisei į neapmokestinimą PVM taikyti sąžiningumo reikalavimą (Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo byloje Mecsek-Gabona, C-273/11, 50 p.).
38. Vis dėlto nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius iš esmės nekvestionuoja aplinkybės, kad ginčo prekės faktiškai buvo išgabentos iš Lietuvos teritorijos, tiek
tais atvejais, kai vežimą organizavo bei vykdė pareiškėjas, tiek tais atvejais, kai prekių įgijėjai patys rūpinosi šių prekių išgabenimu. Pažymėtina ir tai, kad aptariamai atleidimo
nuo PVM esminei sąlygai (fizinis prekių išgabenimas) nėra reikšminga aplinkybė, kad
prekės įgijėjui yra gabenamos į kitą valstybę narę, nei įgijėjas yra registruotas apmokestinimo PVM tikslais. Todėl sutiktina su Mokestinių ginčų komisijos bei pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ginčo prekės buvo fiziškai išgabentos iš Lietuvos teritorijos į
kitą valstybę narę aptariamos direktyvos nuostatos taikymo prasme.
Dėl tiekimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam PVM mokėtojui
39. Minėta, kad siekiant prekių tiekimą pripažinti neapmokestinamu teikimo
Bendrijos viduje pagal PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalį, prekės, be kita ko, turi būti
tiekiamas apmokestinamajam asmeniui, įsisteigusiam kitoje nei teikimo valstybėje narėje. Remiantis PVM įstatymo 56 straipsnio 1 dalimi (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX1960 redakcija), PVM mokėtojas, pritaikęs 0 procentų PVM tarifą pagal šio įstatymo
49 straipsnį, kai šis tarifas taikomas prekes tiekiant kitoje valstybėje narėje registruotam
PVM mokėtojui, privalo turėti ir įrodymus, kad asmuo, kuriam prekės išgabentos, yra
kitoje valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas.
40. Pagal bendrą taisyklę PVM mokėtojo kodas įrodo apmokestinamojo asmens
statusą mokesčių atžvilgiu (Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje
VSTR, C-587/10, 51 p.). Todėl, atsižvelgiant į šio baigiamojo teismo akto 35 punkte pateiktą vertinimą bei nesant kitų norminiuose aktuose nustatytų taisyklių, spręstina, kad
prekių tiekėjo (pareiškėjo) atliktas PVM sąskaitose faktūrose nurodytų asmenų patikrinimas PVM informacijos mainų sistemoje (VIES) ir aplinkybė, kad įgijėjas buvo įregistruotas šioje sistemoje tiekimo metu, yra pakankama pripažinti, jog tiekėjas įvykdė minėtą įrodinėjimo pareigą.
41. Neigdamas įgijėjų apmokestinamojo asmens statusą mokesčių administratorius, be kita ko, teikia argumentus, susijusius su PVM sąskaitose faktūrose nurodytų
asmenų galimybe vykdyti veiklą, susijusią su ginčo prekių (degalų, skiediklio, tepalų ir
kt.) įsigijimu, taip pat aplinkybe, kad praėjus beveik dviem metams po ginčo tiekimo
sandorių atliktų (mokestinių) patikrinimų metu kai kurie pareiškėjo kontrahentai (jų
atstovai) nebuvo rasti. Tačiau šiuo aspektu pažymėtina, jog Teisingumo Teismas jau yra
nusprendęs, kad apmokestinamojo asmens statuso egzistavimas savaime negali būti atmestas, pavyzdžiui, remiantis aplinkybe, kad dėl pastato, kuriame yra asmens buveinė,
prastos būklės negalima jokia ekonominė veikla, nes toks neginčijamas faktas nepaneigia to, jog ši veikla galėjo būti vykdoma kitose vietose nei įmonės buveinė. Konkrečiai
kalbant, kai nagrinėjama ekonominė veikla apima prekių tiekimus, įvykdytus per kelis
vienas po kito vykstančius pardavimus, pirmasis šių prekių pirkėjas ir perpardavėjas gali
tiesiog nurodyti pirmajam pardavėjui nuvežti aptariamas prekes tiesiai antrajam pirkėjui ir nebūtinai pats turėti sandėliavimo ir transportavimo priemonių, būtinų nagri145
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nėjamoms prekėms tiekti. Taip pat dėl to, kad per administracines procedūras nebuvo
įmanoma susiekti su įmone arba su asmeniu, kuris įmonių registre nurodytas kaip jos direktorius, negalima automatiškai daryti išvados (nes bandyta susisiekti prieš pagrindinėje
byloje nagrinėjamus tiekimus arba po jų), kad šių tiekimų dieną nevykdyta ekonominė
veikla (žr. Teisingumo Teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimo byloje PPUH Stehcemp,
C-277/14, 35 ir 36 p.). Todėl minėti mokesčių administratoriaus argumentai negali būti
vertinami, kaip savaime reiškiantys, jog PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti asmenys nebuvo PVM mokėtojais.
Dėl teisės neapmokestinti tiekimo Bendrijos viduje paneigimo
42. Kaip minėta, vietos mokesčių administratorius ir atsakovas vertina, jog prekės
buvo patiektos ne PVM sąskaitose faktūrose nurodytiems, o kitiems (nenustatytiems) asmenims, t. y. kad šiuose apskaitos dokumentuose (galimai) nebuvo nurodyti tikrieji ginčo prekių įgijėjai.
43. Šiuo klausimu paminėtina, kad atsisakymas taikyti atleidimą nuo mokesčio, kai
nevykdoma nacionalinėje teisėje numatyta pareiga, šiuo atveju – pareiga nurodyti įgijėją
(PVM įstatymo 80 str. 1 d. (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija), kuriam skirtos Bendrijos viduje patiektos prekės, turi atgrasomąjį poveikį, kuriuo siekiama užtikrinti minėtos pareigos veiksmingumą ir užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui
ar mokesčių vengimui (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimo byloje R.,
C-285/09, 50 p.). Iš tiesų PVM sąskaitose faktūrose nenurodžius tikrų įgijėjų tapatybės,
šie galėtų išvengti už į atitinkamą valstybę narę vykdytą prekių tiekimą Bendrijos viduje
tenkančio PVM mokėjimo.
44. Tačiau primintina ir tai, kad dėl formalių reikalavimų nesilaikymo galima prarasti teisę į neapmokestinimą PVM tik dviem atvejais: (1) jei apmokestinamasis asmuo
tyčia sukčiavo mokesčių srityje arba žinojo ar turėjo žinoti, kad jo vykdomas sandoris
yra įgijėjo sukčiavimo dalis, ir nesiėmė visų pagrįstų priemonių, kad išvengtų šio sukčiavimo; (2) dėl formalaus reikalavimo pažeidimo gali būti netaikomas neapmokestinimas
PVM, jei dėl šio pažeidimo nebūtų galima pateikti neginčijamo įrodymo, kad esminiai
reikalavimai (sąlygos) įvykdyti (žr. Teisingumo Teismo 2017 m. vasario 9 d. sprendimo
byloje Euro Tyre, C-21/16, 38–42 p. ir juose nurodytą teismo praktiką).
45. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atvejais, kai PVM sąskaitoje faktūroje
yra nurodyti ne tikrieji įgijėjai, teisė į neapmokestinimą PVM gali būti paneigta tik jei
tiekėjas: (1) pats sukčiavo, pavyzdžiui, tyčia nurodydamas klaidingus duomenis apie įgijėją (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimo byloje R.,
C-285/09, 49 p.); (2) žinojo arba, būdamas atidus ir rūpestingas, galėjo žinoti, jog įgijėjas
sukčiauja, bet vis tiek sudarė sandorį.
46. Pirmuoju aspektu pažymėtina, jog nei vietos mokesčių administratorius, nei
atsakovas nenurodo, kad pareiškėjas kokiu nors būdu (tyčia) klastojo PVM sąskaitas faktūras, kuriomis buvo įformintas ginčo prekių tiekimas. Antruoju aspektu, kaip minėta,
mokesčių administratorius iš esmės teigia, jog PVM sąskaitose faktūrose nurodyti ne tikrieji ginčo prekių įgijėjai, o pareiškėjas nesiėmė veiksmų savo kontrahentams patikrinti,
todėl neveikė sąžiningai.
47. Kaip matyti iš prieš tai pateikto vertinimo, teisingo (tikrojo) įgijėjo nurodymas
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PVM sąskaitose faktūrose, kai kalbama apie tiekimą Bendrijos viduje, nėra savitikslis reikalavimas – jis neatsiejamai susijęs su inter alia PVM direktyvos 131 straipsnyje nustatytu siekiu užtikrinti tinkamą ir sąžiningą neapmokestinimo atvejus reglamentuojančių
nuostatų taikymą bei užkirsti kelią galimiems mokesčių vengimo, išsisukinėjimo ar piktnaudžiavimo atvejams.
48. Vertinant mokesčių administratoriaus mokestinio patikrinimo metu surinktus duomenis, taip pat proceso šalių teiktus paaiškinimus bei įrodymus (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d.), išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje surinkta pakankamai duomenų, jog tiekimų Vokietijos įmonei Dobenko Energie GmbH (šį
įmonė nieko nežinojo apie tiekimus, jos antspaudai buvo suklastoti) ir Lenkijos įmonei
Orion Sp.z.o.o. (šios įmonės valdybos narys klastojo įmonės dokumentus, parašus, yra
ieškomas Lenkijos teisėsaugos institucijų) atvejais tikraisiais įgijėjais buvo ne šios įmonės,
bet kiti asmenys. Tačiau byloje nėra pakankamai duomenų, leidžiančių vienareikšmiškai
paneigti, jog ginčo prekės (jų dalis) buvo tiekiamos ne Estijos įmonei Askeria Invest OU,
Latvijos įmonėms SIA Maksoil ir SIA Lefa, Lenkijos įmonėms Nieruchomosci Group
Sp.z.o.o., Investpol Sp.z.o.o., PHU Tank-Mark m. Turkowski ir Kornet Trade Sp.z.o.o,
Bulgarijos bendrovei Trade commerce 2011 EOOD.
49. Kita vertus, byloje surinkti duomenys taip pat patvirtina, kad ginčo PVM
sąskaitose faktūrose nurodyti asmenys, esantys kitose valstybėse narėse, nedeklaravo ginčo įsigijimų Bendrijos viduje ir nesumokėjo PVM. Tai reiškia, jog net ir patvirtinus pareiškėjo poziciją, kad ginčo prekių įgijėjai buvo PVM sąskaitose faktūrose nurodyti asmenys, reikėtų pripažinti, jog šie įgijėjai sukčiavo PVM srityje. Atitinkamai,
kai tiekimo Bendrijos viduje metu prekes įsigyjantis asmuo sukčiauja, jis neveikia kaip
apmokestinamasis asmuo (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. sprendimo byloje Halifax ir kt., C-255/02, 59 p.; 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo byloje Bonik,
C-285/11, 38 p.). Be to, sukčiavimu laikytinas ir atvejis, kai tikrieji prekių įgijėjai apsimeta kitais (apmokestinamaisiais) asmenimis, kaip nagrinėjamu atveju neabejotinai buvo
tiekimų Vokietijos bendrovei Dobenko Energie GmbH ir Lenkijos įmonei Orion Sp.z.o.o.
atveju.
50. Šių aplinkybių kontekste primintina, kad tiekėjas turi galėti pasitikėti jo vykdomo sandorio teisėtumu, nerizikuodamas prarasti savo teisės į atleidimą nuo PVM, kai
jis negali žinoti, net veikdamas kaip rūpestingas ir apdairus prekybininkas, kad atleidimo nuo mokesčio sąlygos iš tikrųjų nebuvo įvykdytos dėl pirkėjo (įgijėjo) apgaulės (pvz.,
žr. pagal analogiją žr. Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 21 d. sprendimo byloje Netto
Supermarkt, C-271/06, 27 ir 29 p.). Todėl, kaip minėta, net ir konstatavus, kad tikrieji
ginčo prekių įgijėjai buvo nenustatyti asmenys ar įgijėjai sukčiavo PVM srityje, tokiomis
aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje byloje, šie tiekimai turi būti vertinami tiekėjo (pareiškėjo) sąžiningumo aspektu.
51. Tai reiškia, kad, kadangi nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius nenurodo, jog pareiškėjas pats sukčiavo (tokių duomenų nenustatyta), jo (pareiškėjo) teisę į
tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimą (apmokestinimą taikant 0 proc. PVM tarifą)
galima paneigti, jei šis apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, jog dalyvauja į
sukčiavimą įtrauktuose sandoriuose (žr. Teisingumo Teismo 2017 m. vasario 9 d. sprendimo byloje Euro Tyre, C-21/16, 40 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Atskirai akcentuotina, kad Teisingumo Teismo formuluojamos taisyklės dėl teisės į PVM atskaitą
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paneigimo sukčiavimo ar kito teisės pažeidimo atveju pagal analogiją taikomos ir prekių
tiekimui Bendrijos viduje (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d.
sprendimo byloje Teleos ir kt., C-409/04, 65 p.; 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo sujungtose bylose Italmoda ir Turbu.com, C-131/13 ir kt., 45 p.).
52. Teisingumo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad Sąjungos teisei iš esmės neprieštarauja reikalavimas, kad ūkio subjektas imtųsi visų priemonių, kurių gali būti iš jo pagrįstai reikalaujama, jog įsitikintų, kad jo sudaromas sandoris neįtraukia jo į sukčiavimą mokesčių srityje (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2007 m.
rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir kt., C-409/04, 65 ir 68 p.; 2008 m. vasario 21 d.
sprendimo byloje Netto Supermarkt, C-271/06, 24 p.; 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo
byloje Vlaamse Oliemaatschappij, C-499/10, 25 p.). Tačiau iš apmokestinamojo asmens
negali būti reikalaujama bendrai, pavyzdžiui, pirma, tikrinti, ar kontrahentas turi reikiamus išteklius veiklai vykdyti, taip pat ar vykdo savo pareigas deklaruoti bei mokėti PVM,
kad įsitikintų, jog įgijėjai nedaro pažeidimų ar nesukčiauja, antra, turėti tai patvirtinančius dokumentus (pagal analogiją žr. Teisingumo Teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimo byloje PPUH Stehcemp, C-277/14, 50 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Būtent
mokesčių institucijos iš esmės turi atlikti reikalingus apmokestinamųjų asmenų patikrinimus, siekdamos nustatyti pažeidimus ir sukčiavimą PVM srityje ir taikyti sankcijas apmokestinamajam asmeniui, padariusiam šiuos pažeidimus ar sukčiavus. Šios institucijos
negali apmokestinamiesiems asmenims perkelti savo pareigą kontroliuoti (Teisingumo
Teismo 2012 m. birželio 21 d. sprendimo sujungtose bylose Mahagében ir Dávid, C-80/11
ir C-142/11, 62 ir 65 p.). Tai pirmiausia reiškia, kad vietos mokesčių administratorius ir
mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos nepagrįstai sprendė, jog pareiškėjas buvo nesąžiningas, nes (bendrai) nesidomėjo savo kontrahentų, kurie įsisteigę kitose valstybėse
narėse, veikla (nerinko apie tai duomenų).
53. Taigi, nustačiusi, kad tiekėjo kontrahentasdalyvavo sukčiaujant arba padarė
pažeidimų, kompetentinga mokesčių institucija, atsižvelgdama į objektyvius įrodymus
ir nereikalaudama iš tiekėjo atlikti patikrinimų, kurie jam nepriklauso (be kita ko, žr.
Teisingumo Teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimo byloje LVK – 56, C-643/11, 62 p.),
turi nustatyti, jog apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoris, kuriuo remiamasi siekiant pagrįsti teisę neapmokestinimą PVM, yra susijęs su sukčiavimu
PVM srityje.
54. Aptariamą žinojimą ar galėjimą žinoti pirmiausia patvirtina įvairios objektyvios aplinkybės, kaip, pavyzdžiui, sandoryje dalyvaujančių subjektų ryšiai (akcininkai, savininkai, apskaitą tvarkantys asmenys ir pan.), kurios vertinamos kiekvienu individualiu
atveju. Be to, Teisingumo Teismas yra nurodęs, jog apmokestinamasis asmuo, kai mato
požymius, kuriais remiantis būtų galima įtarti esant pažeidimų ar sukčiaujant, galėtų būti
įpareigojamas prašyti informacijos iš ūkio subjekto tam, kad įsitikintų jo patikimumu (žr.
Teisingumo Teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimo byloje PPUH Stehcemp, C-277/14,
50 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką).
55. Pastarasis aspektas reiškia, jog, nesant objektyvių ir akivaizdžių įrodymų, kad
apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti apie kontrahentų sukčiavimą, mokesčių
administratorius pirmiausia turi įrodyti, kad (1) šis asmuo, būdamas atidus ir rūpestingas, galėjo matyti požymius, kuriais remiantis būtų galima įtarti esant pažeidimų ar sukčiaujant, ir (2) matydamas tokius požymius nesiėmė veiksmų, kurių gali būti pagrįstai iš
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jo reikalaujama, kad įsitikintų kontrahentų sąžiningumu. Atitinkamai vertindama ginčo
santykių kvalifikavimui reikšmingas faktines aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į šiuos aspektus:
55.1. mokesčių administratoriaus abstrakčiai nurodoma aplinkybė, jog tiekimai ne
visada būdavo atliekami griežtai laikantis tarp pareiškėjo ir įgijėjų sudarytų sutarčių (tai
patvirtina ir byloje surinkti duomenys) bei pateiktas vertinimas, jog šios sutartys buvo
sudaromos formaliai, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, savaime negali patvirtinti, jog pareiškėjas žinojo ar turėjo žinoti apie galimą kontrahentų
sukčiavimą. Šiuo aspektu mokesčių administratorius nenurodo, kaip aplinkybės, jog įgijėjai (iš esmės ir pareiškėjas) nesilaikė kai kurių sutarčių nuostatų, pažeidžia norminių
aktų reikalavimus, susijusius su tiekimo apmokestinimo PVM, ar šis (sutarčių) pažeidimas leido pareiškėjui įtarti, jog kontrahentai, tikėtina, sukčiauja;
55.2. iš tiekimų Lenkijos įmonei PHU Tank-Mark Marek Turkovski Karol
Turkowski matyti, jog ši įmonė nedeklaravo tik vieno įsigijimo iš pareiškėjo pagal
2011 m. lapkričio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą MSF002306 (neigė šio įsigijimo buvimą,
nors už prekes apmokėjo banko pavedimu). Tačiau mokesčių administratorius nepateikia
vertinimo, iš kokių aplinkybių pareiškėjas galėjo matyti (įtarti), jog būtent šis tiekimas, jį
vertinant kartu su kitais tiekimais tai pačiai Lenkijos įmonei, galimai yra įtrauktas į įgijėjo sukčiavimą;
55.3. tiekimo Estijos bendrovei Askeria Invest OU atveju mokesčių administratorius, neigdamas pareiškėjo teisę neapmokestinti šio tiekimo, iš esmės apsiriboja argumentais, kad prekės buvo patiektos nenustatytam asmeniui. Tačiau pačiame Sprendime
nurodoma, jog Estijos mokesčių administratoriaus atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad ši bendrovė apskaitė iš esmės visus ginčo įsigijimus (išskyrus vieną tiekimą už
46 120,78 Lt pagal 2010 m. spalio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą MSF000794), kas leidžia
konstatuoti, jog ginčo prekių įgijėjas yra būtent Askeria Invest OU. Žinoma, byloje yra
surinkta duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, jog ši Estijos bendrovė sukčiavimo PVM
srityje (nors apskaitydavo iš esmės visus tiekimus, tačiau mokesčių institucijoms deklaruodavo tik dalį įsigijimų, PVM deklaracijų neteikė, šio mokesčio nemokėjo), tačiau mokesčių administratorius nevertino, ar pareiškėjas žinojo ar turėjo žinoti apie tokį sukčiavimą (iš esmės apsiribota byloje surinktais duomenimis paneigtinu teiginiu, jog prekių
įgijėjas buvo nenustatytas asmuo);
55.4. tiekimo Latvijos įmonėms atveju, be kita ko, buvo atsiskaitoma grynaisiais
pinigais, nors pagal Latvijos nacionalinius teisės aktus toks atsiskaitymas buvo iš esmės
negalimas. Iš tiesų, atvejis, kai yra pažeidžiami įgijėjo valstybės narės nacionalinėje teisėje
nustatyti ribojimai dėl atsiskaitymo būdo (atsiskaitymo grynaisiais pinigais), objektyviai
leidžia įtarti, jog toks įgijėjas galimai sukčiauja inter alia PVM srityje. Tačiau nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius apskirtai nepateikia jokio pagrįsto vertinimo ar
duomenų, kad pareiškėjui buvo žinomas ar turėjo būti žinomas Latvijos nacionalinis reguliavimas (numatyti ribojimai atsiskaityti grynaisiais pinigais);
55.5. pats atsiskaitymas grynaisiais pinigais, ypač jei toks apmokėjimo būdas yra
būdingas (įprastas) vykdant atitinkamą ekonominę veiklą, savaime negali lemti vertinimo, jog dalyvaujama į sukčiavimą įtrauktame sandoryje. Tačiau, atsižvelgiant į tikrojo įgijėjo identifikavimo svarbą tiekimo Bendrijos viduje atveju, iš tiekėjo gali būti reikalauja papildomo atidumo ir rūpestingumo, ypač kai atsiskaitoma didelėmis grynųjų
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pinigų sumomis. Papildomi atidumo ir rūpestingumo reikalavimai iš esmės taikomi ir
atvejais, kai už PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą pirkėją banko pavedimu apmoka kitas
asmuo, ypač kai tiekimo sandoriai yra didelės vertės. Kokių konkrečių papildomų veiksmų pagrįstai gali būti reikalaujama iš tiekėjo ir ar apskritai jis turėjo kokių nors papildomų veiksmų imtis, vertinama atsižvelgiant į visas konkretaus tiekimo atvejo aplinkybes.
Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog netinkamas (pažeidžiant Buhalterinės
apskaitos įstatymo reikalavimus) kasos pajamų orderių užpildymas, neleidžiantis identifikuoti lėšas įmokėjusio asmens, gali būti, atsižvelgiant į kitas aplinkybes, vertinamas
kaip paties tiekėjo nerūpestingumas. Kita vertus, joks teisės aktas nedraudžia mokėjimą
už įgijėją atlikti kitiems asmenims (tiek grynaisiais, tiek banko pavedimu), todėl mokėjimą atlikusio asmens nustatymas nėra pirminė aplinkybė, pagal kurią identifikuojamas
įgijėjas. Tuo tarpu mokesčių administratorius iš esmės nepateikė jokio vertinimo, kaip
konkrečių tiekimų atvejais aplinkybė, jog įgijėjai už prekes mokėjo grynaisiais pinigais ar
už juos mokėjo tretieji asmenys, pareiškėjui leido įtarti apie galimą sukčiavimą bei kokių
papildomų priemonių jis turėjo imtis;
55.6. tiekimo, gabenimo, apskaitos dokumentų formalūs turinio trūkumai, kaip
minėta, savaime negali paneigti teisės į aptariamą neapmokestinimą PVM, nebent tokie trūkumai neleistų nustatyti, ar yra tenkinamos esminės atleidimo nuo PVM sąlygos.
Šiuo aspektu mokesčių administratorius tam tikrų tiekimų atveju iš esmės apsiribojo tik
aptariamų trūkumu įvardijimu. Kita vertus, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad tais
atvejais, kai prekes iš tiekimo valstybės narės gabena (išveža) įgijėjas (pirkėjas), tam tikri
CMR važtaraščių duomenų, kuriuos pildo įgijėjas ar jo vardu (sąskaita) veikiantys asmenys, trūkumai (ypač gavimo žymos nebuvimas, kai tiekiamos akcizais apmokestinamos
prekės), gali būti, atsižvelgiant į tiekimų apimtį ir dažnumą, vertinama, kaip aplinkybė,
suponuojanti tiekėjo pareigą imtis papildomų veiksmų įsitikinti kontrahento sąžiningumu sudarant paskesnius sandorius. Vertinant mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų argumentus dėl gabenimo dokumentų, pastebėtina ir tai, kad aplinkybė, jog, pavyzdžiui,
tais pačiais įvardytų asmenų parašai skirtinguose dokumentuose vizualiai akivaizdžiai
nesutampa, gali būti požymis, leidžiantis tiekėjui įtarti galimą pažeidimą ar sukčiavimą,
tačiau ši aplinkybė turi būti vertinama visų reikšmingų aplinkybių kontekste (pvz., į šią
aplinkybę galima atsižvelgti, kai visi dokumentai su vizualiai skirtingais to paties asmens
parašais yra tiekėjo gauti vienu metu, tačiau negalima reikalauti, kad tiekėjas visais atvejais tikrintų ar jo gaunamuose dokumentuose parašai sutampa).
56. Šių aplinkybių bei prieš tai aptartų taisyklių kontekste pastebėtina, kad
Sprendime bei juo patvirtintame patikrinimo akte apsiribojama bendru tiekimo faktinių aplinkybių nurodymu, tam tikrų ir iš esmės tik su kai kuriais konkrečiais tiekimais
(jų dalimi) susijusių aplinkybių vertinimu, galiausiai padarant subendrintą išvadą inter
alia dėl pareiškėjo žinojimo ar turėjimo žinoti apie ginčo prekių įgijėjų (galimą) sukčiavimą. Mokesčių administratorius iš esmės: (1) nevertino kiekvieno tiekimo atskirai pareiškėjo sąžiningumo aspektu, ypač atsižvelgiant į tai, kad tiekimų aplinkybės skyrėsi;
(2) neidentifikavo ir aiškiai neįvardijo, kokios aplinkybės turėjo sudaryti prielaidas pareiškėjui įtarti, jog jis dalyvauja į sukčiavimą įtrauktame sandoryje; (3) nenurodė, kokių
konkrečių priemonių pareiškėjas turėjo ir galėjo imtis galimoms abejonėms dėl kontrahentų galimai daromų pažeidimų ar sukčiavimo PVM srityje išsklaidyti, atsižvelgiant į
konkretų tiekimą (šiuo klausimu atkreiptinas dėmesys į šios nutarties 41 punkte nuro150
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dytą vertinimą). Šie bei minėtos tikrinamo Sprendimo ir iš esmės mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų sprendimų trūkumai nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą pagrindą
aptariamoje dalyje grąžinti mokestinį ginčą nagrinėti centriniam mokesčių administratoriui iš naujo, inter alia tikslu įvertinti dėl pakartotinio mokestinio patikrinimo būtinybės
(Mokesčių administravimo įstatymo 154 str. 4 d. 5 p.).
57. Paminėtina, kad vertinant tam tikrų tiekimų turinį, galima manyti, jog buvo
vykdomi vienas po kito einantys keli tiekimai. Todėl svarbu įvertinti, ar po ginčo tiekimų įvykdytų (antrų) tiekimų vieta nebuvo Lietuva, ypač tais atvejais, kai prekės buvo
gabenamos pareiškėjo užsakymu ir sąskaita ar (ir) vežėjas buvo UAB „Grifskana“, kurios ryšiai su pareiškėju nagrinėjamu atveju yra neabejotinai įrodyti byloje surinktais
duomenimis. Iš tiesų, pripažinus, kad ginčo prekės, dar jų neišgabenus iš Lietuvos
teritorijos, buvo įgijėjų patiektos kitiems asmenims, o pareiškėjas žinojo ar turėjo žinoti apie tai, atsirastų pakankamas ir savarankiškas pagrindas paneigti apelianto teisę į ginčo tiekimų neapmokestinimą PVM (šuo klausimu, be kita ko, žr. Teisingumo
Teismo 2017 m. liepos 26 d. sprendimą byloje Toridas, C-386/16, ir jame nurodytą šio
teismo praktiką).
58. Pažymėtina ir tai, kad dalis ginčo tiekimų buvo susiję su akcizais apmokestinamų prekių gabenimu. Tokiam tiekimui taikomi papildomi reikalavimai, inter alia numatyti Akcizų įstatyme, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant pareiškėjo sąžiningumą.
Turėtų būti įvertinta ir aplinkybė, jog dalis prekių buvo tiektos (patiektos) į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius. Be to, mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į visas
reikšmingas aplinkybes, turėtų įvertinti ir dėl galimo ginčo tiekimų, susijusių su akcizais
apmokestinamų prekių tiekimu, kvalifikavimo pagal PVM įstatymo 49 straipsnio 3 dalį
(2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija).
59. Išplėstinė teisėjų kolegija atskirai pastebi, kad šiame baigiamajame teismo
akte pateiktos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės dėl teikimo Bendrijos viduje apmokestinimo yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos (įskaitant šio teismo sprendimus ir nutartis, kuriais rėmėsi vietos mokesčių administratorius bei mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos) plėtojimas, atsižvelgiant į naujausią Teisingumo
Teismo jurisprudenciją bei siekį užtikrinti Europos Sąjungos teisės veiksmingumą
šiuose santykiuose.
VII.
60. Mokestinis ginčas taip pat kilo dėl nuo 2011 m. gegužės 23 d. iki 2011 m. liepos 15 d. pareiškėjo vykdytų akcizais apmokestinamų prekių (dyzelinio kuro) tiekimų
UAB „Ekoil“ apmokestinimo PVM. Pareiškėjas, remdamasis PVM įstatymo 49 straipsnio 3 dalimi (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija), taikė 0 procentų
PVM tarifą.
61. Ši įstatymo nuostata įtvirtina, jog „taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos akcizais apmokestinamos prekės, tiekiamos šio straipsnio 1 dalyje nenurodytam juridiniam asmeniui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę, kai jos laikantis
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatų gabenamos su akcizais apmokestinamų
prekių gabenimo dokumentu ar su supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentu“. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad ši nuostata įtvir151
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tinta PVM įstatymo 49 straipsnyje (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija)
„Prekės, tiekiamos į kitą valstybė narę“.
62. Šiuo aspektu pirmiausia pažymėtina, kad ginčo prekių tiekimas buvo atliktas
Lietuvoje įsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui (UAB „Ekoil“), kuris, kaip matyti
iš byloje esančių duomenų bei paties pareiškėjo argumentų, šias prekes perpardavė, t. y.
patiekė, kitose valstybėse narėse įsisteigusiems pirkėjams. Kitaip tariant, dar prieš aptariamas prekes išgabenant į kitą valstybę narę, įvyko antrasis tiekimas Lietuvos teritorijoje.
Pažymėtina, kad pareiškėjas pats nurodo, kad jam buvo žinomos šios aplinkybės.
63. Kiek tai susiję su sandoriais, sudarančiais vienas po kito einančių dviejų tiekimų grandinę, kuri apima tik vieną gabenimą Bendrijos viduje, iš Teisingumo Teismo
jurisprudencijos matyti, viena vertus, kad prie gabenimo Bendrijos viduje gali būti priskirtas tik vienas iš dviejų tiekimų (šiuo klausimu pagal analogiją žr. Teisingumo Teismo
2006 m. balandžio 6 d. sprendimo byloje EMAG, C-245/04, 45 p.). Kadangi nagrinėjamu
atveju tik antrieji tiekimai apėmė ginčo prekių gabenimą į kitą valstybę narę, pareiškėjo
vykdytas prekių tiekimas UAB „Ekoil“ nepateko į PVM įstatymo 49 straipsnio 3 dalies
(2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) taikymo sritį.
64. Šiomis aplinkybėmis pripažintina, kad vietos mokesčių administratorius ir
mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos, nors ir kitais argumentais, iš esmės pagrįstai
sprendė, jog pareiškėjo vykdyti tiekimai UAB „Ekoil“ negalėjo būti apmokestinami taikant 0 procentų PVM tarifą. Atitinkamai pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti.
65. Kiek tai susiję su pareiškėjo prašymu atleisti jį nuo vykdant tiekimus
UAB „Ekoil“ nesumokėto PVM apskaičiuotų delspinigių bei skirtos baudos, primintina,
kad, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 2 dalimi (2007 m.
liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1249 redakcija), nuo baudos (ir delspinigių (Mokesčių administravimo įstatymo 100 str. 1 d.2 p.) atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas
mokesčio, susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis įskaitytas ir (arba)
priverstinai išieškotas) ar šio mokesčio sumokėjimo terminas šio Įstatymo nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas. Byloje nėra duomenų apie tai, jog ši sąlyga yra įvykdyta.
Be to, nagrinėjamu atveju nenustatyta jokių Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje pripažįstamų ypatingų ir išskirtinių aplinkybių, kurioms esant mokesčio mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo baudų ar delspinigių mokėjimo neįvykdžius mokestinių prievolių. Todėl apelianto prašymas šioje dalyje taip pat netenkintinas.
66. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, pareiškėjo apeliacinio skundo dalis dėl
tiekimo UAB „Ekoil“ apmokestinimo PVM ir su šiuo tiekimu susijusių PVM delspinigiais bei šio mokesčio baudos netenkinama, vietos mokesčių administratorius ir mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų sprendimai, įskaitant Mokestinių ginčų komisijos
sprendimą sumažinti pareiškėjui skirtą PVM baudą, šioje dalyje paliktini nepakeistais.
Likusioje dalyje apelianto reikalavimas tenkinamas iš dalies – mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų, įskaitant pirmosios instancijos teismą, sprendimai dalyje dėl pareiškėjo mokestinių prievolių, susijusių su tiekimais Dobenko Energie GmbH, Askeria Invest
OU, SIA Maksoil, SIA Lefa, Nieruchomosci Group Sp.z.o.o., Orion Sp.z.o.o., Investpol
Sp.z.o.o., PHU Tank-Mark Marek Turkovski Karol Turkowski, Kornet Trade Sp.z.o.o,
Trade commerce 2011 EOOD, naikintini ir šis klausimas grąžintinas atsakovui nagrinėti
iš naujo.
152

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies
3 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Meseta“ apeliacinį skundą tenkinti
iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimą pakeisti
ir šio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
„Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Meseta“ skundo dalį dėl tiekimų uždarajai akcinei bendrovei „Ekoil“ atmesti kaip nepagrįstą.
Likusioje dalyje pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Meseta“ skundą tenkinti
iš dalies – panaikinti šioje dalyje Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. S-10(7-165/2014) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. 69-82 bei mokestinį ginčą šioje dalyje grąžinti centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo“.
Nutartis neskundžiama.

2.1.3. Dėl laivų degalų, kurie tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos
vandenyse tikslams, apmokestinimo akcizu, kai tiekimas atliktas pažeidžiant
formalius reikalavimus
Atveju, kai tenkinamos esminės (materialiosios) energinių produktų atleidimo nuo
akcizų sąlygos, nurodytos Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte (2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1185 redakcija; 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/
EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, 14 str. 1 d. c p.), šie produktai negali būti apmokestinami remiantis vien tik aplinkybe,
jog nebuvo paisoma poįstatyminiame teisės akte nustatytų formalių reikalavimų (tinkamų apskaitos dokumentų neišrašymu; licencijos verstis tam tikra veikla neturėjimu ir kt.)
(23 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-151-556/2017
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-08019-2013-7
Procesinio sprendimo kategorijos: 1.2.3; 12.16.1.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. spalio 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Arūno Sutkevičiaus
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(pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Baltijos laivų statykla“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio
9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų Baltijos laivų statykla“ dėl sprendimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Inspekcija) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – ir Mokestinių ginčų komisija, MGK) 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimą
Nr. S-185(7-195/2013).
2. Atsakovas paaiškino, kad, vadovaudamasi Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165, Atsargų laivams ir orlaiviams
bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir
aptarnavimui, tiekimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
gegužės 30 d. nutarimu 792 (toliau – ir Atsargų tiekimo taisyklės), ir Akcizų grąžinimo
prašymų pildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255
(toliau – ir Akcizų grąžinimo taisyklės), nuostatomis, išnagrinėjo 2013 m. birželio 25 d.
gautą ir 2013 m. liepos 17 d. patikslintą pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų
Baltijos laivų statykla“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“)
prašymą grąžinti sumokėtus akcizus už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas
Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, ir 2013 m. rugpjūčio 21 d.
sprendimu Nr. (19.42 10)-369-57 nusprendė pareiškėjo prašymo netenkinti. Pareiškėjas,
nesutikdamas su atsakovo sprendimu, kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją kuri 2013 m.
lapkričio 28 d. sprendimu Nr. S-185-(7-195/2013) panaikino Inspekcijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. (19.42 10)369-57. Atsakovas su šiuo sprendimu nesutiko manydamas, kad Mokestinių ginčų komisija netinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės
normas bei neteisingai taikė teismų praktiką. Atsakovas skunde pažymėjo, jog akcizais
apmokestinamų prekių tiekimas–pardavimas yra valstybės griežtai reguliuojama sritis,
todėl Vyriausybė nustatė tam tikras būtinas sąlygas, kokie subjektai turi teisę tiekti akcizais apmokestinamas prekes, kurios gali būti atleistos nuo akcizo Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymo prasme. Nagrinėjamu atveju yra aktualios Atsargų tiekimo taisyklių nuostatos, kurių 3 punkte yra numatyta, kad
asmuo, tiekiantis atsargas, kiekvienai teisės aktų nustatytai licencijuojamai komercinei
ūkinei veiklos sričiai privalo turėti galiojančią licenciją. Pareiškėjas iš uždarosios akcinės
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bendrovės „GINDANA“ (toliau – ir UAB ,,GINDANA“) 2013 m. balandžio 30 d. įsigijo 80 600 litrų dyzelino, kurį vėliau pardavė įmonei MPV ,,EVA“, nors licencijos tiekti
atsargas laivams, bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams,
eksploatavimui ir aptarnavimui, neturėjo. Tokiu atveju, atsakovo vertinimu, pareiškėjo
prašymas grąžinti akcizą neatitinka Atsargų tiekimo taisyklių reikalavimų. Pareiškėjas,
neturėdamas licencijos parduoti kuro kaip atsargų laivams, neturėjo teisės taikyti Akcizų
įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų – parduoti akcizais apmokestinamų prekių be akcizo ir neįgijo teisės susigrąžinti akcizą už iš UAB ,,GINDANA“ įsigytą
kurą. Mokestinių ginčų komisija savo sprendimą grindžia tuo, kad atitinkamų procedūrų nesilaikymas ir atitinkamos licencijos neturėjimas, kaip tai suprantama pagal Akcizų
įstatymo 19 straipsnį 4 dalį bei Akcizų grąžinimo taisyklių ir Atsargų tiekimo taisyklių
nuostatas, nesudaro pagrindo pareiškėjui negrąžinti sumokėto akcizo. Mokestinių ginčų
komisija savo priimto sprendimo teisinius argumentus grindžia protingumo, teisingumo
bei gero administravimo principais, tačiau atsakovas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarime yra įtvirtintas teisinės valstybės principas, jog teisinėje valstybėje niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų. Teisės
pažeidimų padariniai jokiais pagrindais ir jokiomis aplinkybėmis negali būti įteisinti (legalizuoti) vėliau priimtais kokių nors institucijų ar pareigūnų sprendimais.
3. Pareiškėjas UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą; priteisti visas pareiškėjo patirtas
bylinėjimosi išlaidas.
4. Pareiškėjas paaiškino, kad jis neužsiima licencijuojama komercine ūkine veikla – naftos produktų prekyba. Dėl to jis neprivalo turėti atitinkamos licencijos pagal
teisės aktus, kurie reglamentuoja licencijų reikalavimą ir išdavimą nustatytai licencijuojamai komercinei veiklai. Dėl šios priežasties Inspekcijos reikalavimas pateikti naftos
produktų prekybos licenciją yra nepagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kad šios licencijos neturėjimas yra vienintelis atsakovo argumentas dėl akcizo negrąžinimo, Inspekcijos sprendimas negrąžinti pareiškėjui akcizo yra nepagrįstas ir neteisėtas.
5. Akcentavo, kad nagrinėjamu atveju, kai naftos produktai buvo perduoti užsakovui, pareiškėjas neatliko nė vieno didmeninei prekybai kvalifikuoti būtino veiksmo – pats
negamino, nemaišė ir nuosavybės teise neįsigijo šių naftos produktų. Naftos produktų
užsakymas buvo vykdomas užsakovo pavedimu ir naudai – degalai buvo skirti išimtinai pagal Laivo statybos sutartį statomam laivui „EVA“ ir į jį tiesiogiai pristatyti. Be to,
degalus pristatė tiesiogiai į laivą UAB ,,GINDANA“. Pareiškėjo veikla yra laivų statyba.
Užsakovui buvo pastatytas laivas, kuris po užbaigimo ir užsakovui jį perėmus savo nuosavybėn, iš Klaipėdos uosto išplaukė sava eiga. Tam laivui buvo reikalingi degalai, kuriuos parūpino pareiškėjas pagal užsakovo pavedimą. UAB ,,GINDANA“ degalus atgabeno į uostą ir pakrovė tiesiai į laivą.
II.
6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimu atsakovo Inspekcijos skundą tenkino ir panaikino Mokestinių ginčų komisijos sprendimą.
7. Teismas konstatavo, kad ginčo esmė – ar yra pagrindas pareiškėjui grąžinti 83 873 Lt akcizą už kurą, kurį bendrovė deklaravo panaudojusi paskirčiai, numatytai
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Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte, t. y. patiekusi kurą
kaip atsargas laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais.
8. Teismas nurodė, kad Atsargų tiekimo taisyklių 1 punkte nustatyta, kad atsargų
laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams,
eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklės reglamentuoja Bendrijos prekių tiekimą Lietuvos Respublikoje laivams ir orlaiviams, neatsižvelgiant į jų registracijos valstybę,
kai naudojamasi Akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir (arba) 41 straipsnio
1 dalies 1 ir (arba) 2 punktų ir (arba) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 44 straipsnio nuostatomis. Pagal šių taisyklių 3 punktą, asmuo, tiekiantis atsargas, kiekvienai teisės aktų nustatytai licencijuojamai komercinei ūkinei veiklos sričiai
privalo turėti galiojančią licenciją. Nagrinėjamu atveju remiantis byloje nustatytomis
aplinkybėmis pareiškėjas iš UAB „GINDANA“ 2013 m. balandžio 30 d. įsigijo nuosavybėn 80 600 litrų dyzelino, kurį vėliau pardavė įmonei Maritime OŪ, nors licencijos tiekti
atsargas laivams, bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui neturėjo. Atitinkamai teismas atsakovo poziciją, kad pareiškėjas, neturėdamas licencijos parduoti kuro kaip atsargų laivams, neturėjo teisės taikyti
Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų – parduoti akcizais apmokestinamų prekių be akcizo ir neįgijo teisės susigrąžinti akcizą už iš UAB „GINDANA“ įsigytą
kurą, pripažino pagrįsta. Atsargų tiekimo taisyklių 3 punkte naudojama sąvoka „privalo“,
tai yra nustatytas imperatyvas. Reglamentavimas griežtas, išlygos atsargų tiekėjui nenustatytos. Todėl Mokestinių ginčų komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimas panaikintas. Vertinta, kad jis nepagrįstas, nes neatsižvelgta į minėto reikalavimo privalomumą.
III.
9. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – palikti galioti
Mokestinių ginčų komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. S-185-(7-195/2013).
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
(1) Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte yra įtvirtintas atvejis, kai nuo
akcizų yra atleidžiamos akcizais apmokestinamos prekės: kai jos yra tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais. Vienintelė sąlyga akcizų lengvatos taikymui pagal šią Akcizų įstatymo
nuostatą yra atsargų tiekimas nurodytą kriterijų atitinkantiems laivams (arba orlaiviams).
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, mokestinės lengvatos gali
būti nustatomos tik atitinkamų mokesčių įstatymais. Tai reiškia, jog jokie kiti teises aktai, tarp jų ir Akcizų grąžinimo taisyklės bei Atsargų tiekimo taisyklės, negali nustatyti
kitokių lengvatų taikymo sąlygų nei yra nustatomos Akcizų įstatyme ar riboti jų taikymą.
Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte nėra nurodyta, kad akcizų lengvata gali
pasinaudoti tik tam tikrus reikalavimus atitinkantys subjektai (šiuo atveju tik turintys licenciją prekiauti degalais). Nei Atsargų tiekimo taisyklėse, nei Akcizų grąžinimo taisyklėse nėra užsimenama apie galimybę mokesčių administratoriui netaikyti akcizų lengvatos arba atsisakyti grąžinti sumokėtą akcizą tuo pagrindu, kad mokesčių mokėtojas
neturi atitinkamos licencijos verstis tam tikra veikla;
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(2) pareiškėjui dėl jo veiklos pobūdžio netgi nebuvo atsiradusi pareiga turėti licenciją degalų prekybai. Tą pažymi ir Mokestinių ginčų komisijos savo sprendime.
Licencijavimo santykiai nėra susiję su mokestiniais teisiniais santykiais, t. y. licencijos turėjimo negalima sieti su tam tikros mokestinės teises ar pareigos atsiradimu, nebent ji būtų nustatyta mokesčių įstatyme kaip sąlyga mokestinės lengvatos taikymui,
kaip to reikalauja Mokesčių administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis. Pareiškėjas
niekada nevykdė ir nevykdo veiklos, susijusios su energetinių produktų prekyba, neturi tam jokių techninių pajėgumų. Pareiškėjas, sudarydamas degalų pirkimo-pardavimo
sutartį su UAB „GINDANA“, veikė kaip tarpininkas, faktinį degalų tiekimą užtikrino
UAB „GINDANA“;
(3) Inspekcija nėra kompetentinga spręsti dėl pareiškėjo pareigos įsigyti atitinkamą
licenciją, kadangi tokia kompetencija yra suteikiama kitoms valstybes institucijoms.
(4) Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje įtvirtintas bendras mokestinių teisinių santykių principas, pagal kurį pirmenybė turi būti teikiama ne šių santykių dalyvių veiklos formaliai išraiškai, o tokių veiksmų turiniui. Akivaizdu, jog, net jei
pareiškėjas ir neatitiktų tam tikrų formalių reikalavimų (nors pareiškėjas nesutinka, kad
tie formalūs reikalavimai turėti licenciją yra pagrįsti), tačiau juos atitinka faktinis degalų
tiekėjas, realiai egzistuoja visos įstatyme nustatytos sąlygos, kurių pagrindu pareiškėjas
turi teisę susigrąžinti sumokėtą akcizo mokestį.
IV.
10. Nagrinėdamas pareiškėjo apeliacinį skundą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. kovo 8 d. nutartimi kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismą (toliau – ir Teisingumo Teismas) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą pateiktais klausimais.
11. Teisingumo Teismas 2017 m. liepos 13 d. sprendimu byloje Vakarų Baltijos laivų statykla (C-151/16) išaiškino, kad:
(1) 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos
energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (toliau – ir Direktyva
2003/96), 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje
numatytas atleidimas nuo mokesčio taikomas degalams, panaudotiems nuplukdyti laivui
be krovinio iš vienos (šiuo atveju laivo statybos vietos) valstybės narės uosto į kitos valstybės narės uostą, kad ten į laivą būtų pakrautos prekės, kurias paskui reikia nugabenti į
trečios valstybės narės uostą;
(2) Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas kaip
draudžiantis valstybės narės teisės aktą, kaip antai nagrinėjamą pagrindinėje byloje, pagal kurį neleidžiama pasinaudoti šioje nuostatoje numatytu atleidimu nuo mokesčio tuo
pagrindu, kad energetikos produktai į laivą patiekti nesilaikant šiame akte numatytų formalių reikalavimų, nors šis tiekimas tenkina visas aptariamoje nuostatoje numatytas atleidimo taikymo sąlygas.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
12. Byloje nagrinėjamas mokestinis ginčas yra kilęs dėl atsakovo Inspekcijos
2013 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo dėl akcizų grąžinimo Nr. (19.42-10)-369-57, kuriuo
buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą sugrąžinti (įskaityti) už degalus sumokėtą
akcizą.
13. Pagal pareiškėjo apeliacinį skundą byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo pradėta nagrinėti iki 2016 m. liepos 1 d. Todėl, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo
įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymas Nr. XII-2399) 8 straipsnio 2 dalimi, ši administracinė byla nagrinėtina pagal tvarką, galiojusią iki 2016 m. liepos 1 d.
14. Skundą dėl šio sprendimo nagrinėjusi Mokestinių ginčų komisija 2013 m.
lapkričio 28 d. sprendimu Nr. S-185-(7-195/2013) pripažino, kad mokesčių administratorius nepagrįstai atsisakė grąžinti minėtą akcizą ir panaikino jo sprendimą. Savo sprendimą Mokestinių ginčų komisija iš esmės motyvavo aplinkybe, jog atsakovo nurodyti neatitikimai norminių teisės aktų reikalavimams yra formalūs ir negali paneigti pareiškėjo
teisės į mokesčio lengvatą. Nesutikdamas su tokiu Mokestinių ginčų komisijos sprendimu (vertinimu), atsakovas pateikė skundą teismui.
15. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pirmiausia primena, kad, vadovaujantis Mokesčių
administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalimi, teisę apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą dėl mokestinio ginčo centrinis mokesčių administratorius turi tik tuo
atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami
mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito
teisės akto nuostatas. Tokiu atveju administraciniam teisme nagrinėjamo mokestinio ginčo (administracinės bylos) ribas apibrėžia būtent šioje nuostatoje minimas skirtingas ginčo teisinių santykių kvalifikavimui aktualių teisės normų interpretavimas (sprendžiamas
tik ginčas dėl teisės).
16. Kaip matyti iš atsakovo pirmosios instancijos teismui teikto skundo argumentų, centrinis mokesčių administratorius iš esmės nesutinka su Mokestinių ginčų komisijos vertinimu, kad jo nurodyti pareiškėjo padaryti pažeidimai yra formalūs ir negalintys
paneigti teisės susigrąžinti akcizą, sumokėtą už ginčo degalus. Konkrečiai ginčas kyla dėl
to, ar pareiškėjo teisę į ginčo degalų neapmokestinimą paneigia aplinkybė, jog jo (pareiškėjo) atliktas ginčo degalų tiekimas neatitiko Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792 (toliau tekste remiamasi Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo
Nr. 522 redakcija) patvirtintų Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisykles
(toliau – ir Tiekimo taisyklės) reikalavimų, o būtent – turėti leidimą (licenciją) vykdyti šį
tiekimą (3 p.), neišrašytas ir nepateiktas atsargų į laivą pakrovimo važtaraštis (11 p.) bei
nesurašyta atitinkamo turinio PVM sąskaita faktūra (13 p.).
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VI.
17. Šioje byloje priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo
8 d. nutartimi, kuria buvo nutarta kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, be kita ko, buvo konstatuota, jog, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, pareiškėjo atliktas degalų tiekimas turėjo būti kvalifikuojamas
pagal Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punktą (2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo
Nr. XI-1185 redakcija) numatantį, kad nuo akcizų atleidžiami „laivų degalai, kurie tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą) <...>“.
18. Susipažinusi su proceso šalių keliamais reikalavimais bei pateiktais paaiškinimais, skundžiamų atsakovo, Mokestinių ginčų komisijos bei pirmosios instancijos teismo sprendimais, surinktais įrodymais ir kita bylos medžiaga, įvertinusi proceso šalių paaiškinimus, pateiktus po Teisingumo Teismo sprendimo, teisėjų kolegija, nekartodama
tų pačių argumentų, patvirtina minėtoje nutartyje pateiktą vertinimą dėl ginčo teisinių
santykių kvalifikavimo pagal Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punktą (2010 m.
lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1185 redakcija).
19. Šia įstatymo nuostata į nacionalinę teisę yra perkeliamas iš esmės identiškas
2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos
produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, su paskutiniais apkeitimais, atliktais
2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/75/EB, (toliau – ir Direktyva 2003/96)
14 straipsnio 1 dalies c punktas.
20. Susipažinus su byloje surinktais įrodymais, juos inter alia vertinant pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatytas proceso taisykles bei atsižvelgiant į Teisingumo Teismo 2017 m. liepos 13 d. sprendimo byloje Vakarų
Baltijos laivų statykla (C-151/16) rezoliucinės dalies pirmame punkte pateiktą išaiškinimą, nagrinėjamu atveju pripažintina, jog ginčo degalų tiekimas atitiko materialiąsias
sąlygas jų (patiektų degalų) neapmokestinti, numatytas Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punkte bei, atitinkamai, Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte
(2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1185 redakcija). Atsakovas iš esmės šios aplinkybės neneigia.
21. Minėtame Teisingumo Teismo 2017 m. liepos 13 d. sprendime taip pat buvo
konstatuota, jog Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas kaip draudžiantis valstybės narės teisės aktą, pagal kurį neleidžiama pasinaudoti šioje nuostatoje numatytu atleidimu nuo mokesčio tuo pagrindu, kad energetikos produktai
į laivą patiekti nesilaikant šiame akte numatytų formalių reikalavimų, nors šis tiekimas
tenkina visas aptariamoje nuostatoje numatytas atleidimo taikymo sąlygas.
22. Šiuo apsektu primintina, kad, vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, nacionalinis teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, įpareigotas taikyti Europos
Sąjungos teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą, jei būtina, savo
iniciatyva atsisakydamas taikyti bet kokią, net vėlesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės
teisės nuostatą, ir šis teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol ši nuostata bus panaikinta
teisėkūros arba kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis (žr., pvz., Teisingumo Teismo
1978 m. kovo 9 d. sprendimo byloje Simmenthal, 106/77, 21 ir 24 p.; 2003 m. kovo 20 d.
sprendimo byloje Kutz Bauer, C‑187/00, 73 p.; 2005 m. gegužės 3 d. sprendimo sujungto159
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se bylose Berluskoni ir kt., C‑387/02, C‑391/02 ir C‑403/02, 72 p.; 2009 m. lapkričio 19 d.
sprendimo byloje Filipiak, C‑314/08, 81 p. ir kt.).
23. Atsižvelgusi į šią Teisingumo Teismo praktiką, vadovaudamasi minėtame prejudiciniame sprendime byloje Vakarų Baltijos laivų statykla pateiktu aiškiu ir besąlygišku Europos Sąjungos teisės normų išaiškinimu bei remdamasi šiame baigiamajame
teismo akte pateiktu vertinimu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog, atveju, kai tenkinamos
esminės (materialiosios) energinių produktų atleidimo nuo akcizų sąlygos, nurodytos
Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte (2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI1185 redakcija; Direktyvos 2003/96 14 str. 1 d. c p.), šie produktai negali būti apmokestinami remiantis vien tik aplinkybe, jog nebuvo paisoma poįstatyminiame teisės akte
nustatytų formalių reikalavimų (tinkamų apskaitos dokumentų neišrašymu; licencijos
verstis tam tikra veikla neturėjimu ir kt.).
24. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, jog Mokestinių ginčų komisija, nors ir kitais argumentais nei išdėstyti šiame baigiamajame teismo akte, iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas priimant naują sprendimą – atsakovo
skundą atmesti.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies
2 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Baltijos laivų statykla“ apeliacinį
skundą tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 9 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą kaip nepagrįstą.
Sprendimas neskundžiamas.

2.1.4. Dėl tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo, kai tiekėjui yra žinoma, jog
prekes įsigyjantis kitoje valstybėje narėje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo
jas, prieš pradedant prekes gabenti iš tiekimo valstybės narės, parduoda kitiems
apmokestinamiesiems asmenims
Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimtu prejudiciniu sprendimu
Toridas byloje (2017 m. liepos 26 d. sprendimas byloje Toridas, C-386/16), pagal 2006 m.
lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 138 straipsnio 1 dalį neturi būti neapmokestinamas PVM pirmoje valstybėje
narėje įsisteigusio apmokestinamojo asmens vykdomas prekių tiekimas, kai prieš sudarydamas šį tiekimo sandorį pirkėjas, kaip PVM mokėtojas įsiregistravęs antroje valstybėje narėje, informuoja tiekėją, kad prekės bus iš karto parduotos trečioje valstybėje narėje
įsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui – dar prieš jas išgabenant iš pirmosios valstybės narės ir nugabenant šiam trečiam apmokestinamajam asmeniui, su sąlyga, kad šis
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antrasis tiekimas buvo įvykdytas, o prekės paskui buvo išgabentos iš pirmosios valstybės
narės į trečio apmokestinamojo asmens valstybę narę. Pirmo prekes įsigijusio asmens
įsiregistravimas kaip PVM mokėtojo valstybėje narėje, kuri nėra pirmojo tiekimo vieta ar
galutinio įsigijimo vieta, nėra nei sandorio Bendrijos viduje kvalifikavimo kriterijus, nei
savaime įrodymas, kurio pakanka sandorio, kaip įvykdyto Bendrijos viduje, pobūdžiui
įrodyti (35 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-159-602/2017
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03312-2014-9
Procesinio sprendimo kategorija 12.15.3.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. lapkričio 15 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos
pirmininkas),
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Rolandui Mištautui,
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui I. J.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toridas“ apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos prašymą pareiškėjui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei
„Toridas“, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo dalies panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Kauno AVMI) patikrino uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Toridas“ (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m. liepos 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – ir PVM) ir kitų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo teisingumą bei surašė 2013 m. gegužės 28 d. patikrinimo aktą Nr. AU16-12 (toliau – ir Patikrinimo aktas).
Pagal patikrinimo metu gautą informaciją Kauno AVMI 2013 m. gegužės 28 d. patikrinimo akte Nr. AU-16-12 padarė išvadą, kad UAB „Toridas“ įsigytas prekes (šaldytą žuvį)
iš Kazachstano Respublikos teikė Estijos įmonei „Megalain“ OU, kuri, neišgabenusi prekių iš Lietuvos, jas pardavė kitoms Europos Sąjungos šalių įmonėms ir tik tuomet pre161
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kes samdytu transportu išgabeno iš Lietuvos teritorijos. Kauno AVMI 2013 m. liepos
30 d. sprendimu Nr. (04.7.2)-K3-194 dėl patikrinimo akto tvirtinimo nurodė pareiškėjui papildomai į biudžetą sumokėti 7 455 856 Lt PVM, 3 205 477 Lt PVM delspinigių ir
745 586 Lt (10 proc.) PVM baudą.
2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – ir VMI, atsakovas) 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 69-13 patvirtino Kauno
AVMI 2013 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. (04.7.2)-K3-194.
3. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir
MGK, Mokestinių ginčų komisija) 2014 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. S-105(7-51/2014)
patvirtino VMI 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 69-13 dalį dėl papildomai apskaičiuoto 266 966 Lt PVM bei su juos susijusių PVM baudų ir delspinigių sumų, panaikino
VMI 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 69-13 dalį, kuria pareiškėjui nurodyta sumokėti 7 188 890 Lt PVM bei su juo susijusias PVM baudas ir delspinigių sumas.
II.
4. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti MGK 2014 m. birželio 2 d.
sprendimą Nr. S-105(7-51/2014) ir palikti galioti VMI 2014 m. vasario 27 d. sprendimą
Nr. 69-13.
5. Atsakovas skunde nurodė, kad „Megalain“ OU 2006 m. rugpjūčio 30 d. įregistruota PVM mokėtoja, ši įmonė 2008 ir 2009 metais neturėjo darbuotojų, o nuo
2010 metų dirbo viena darbuotoja buhalterė, jos akcininkai nuo 2006 m. rugpjūčio 18 d.
iki 2007 m. gruodžio 7 d. buvo d. K., nuo 2007 m. gruodžio 7 d. iki 2010 m. balandžio
13 d. G. S., nuo 2010 m. balandžio 13 d. iki 2011 m. kovo 24 d. A. G. Visi akcininkai
yra Lietuvos piliečiai, gyvenantys ir dirbantys Lietuvoje. Kauno AVMI konstatavo, kad
UAB „Toridas“ patikrinimo metu turėjo galimybę žinoti apie Estijos įmonės veiklą, vykdomus pardavimus ir turėjo galimybę kontroliuoti dokumentų realumą, jų teisingą užpildymą, nes G. S. dirbo UAB „Toridas“ nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d., be to, ant „Megalain“ OU pardavimo sąskaitų nurodytas pačios UAB „Toridas“
telefono (fakso) numeris, UAB „Plungės šaltis“ dėl produkcijos perdirbimo elektroniniu
paštu susirašinėjo su UAB „Toridas“ ir G. S.
6. Tarp „Megalain“ OU ir UAB „Toridas“ 2006 m. spalio 10 d. sudarytoje
Komercinio bendradarbiavimo sutartyje nurodyta, kad UAB „Toridas“ numato pirkti nekilnojamąjį turtą, mašinas, žuvies produktus, atlikti statybos darbus, o „Megalain“ OU
įsipareigoja parduoti minėtas prekes pagal atskirą susitarimą. Minėtoje sutartyje numatyta, kad įmonei „Megalain“ OU perkant prekes iš UAB „Toridas“ EXW arba DDP (pagal INCOTERMS 2000) sąlygomis, „Megalain“ OU įsipareigoja išvežti įsigytas prekes iš
Lietuvos Respublikos per 30 dienų ir pateikti UAB „Toridas“ dokumentus (CMR važtaraščius ir kt. dokumentus), įrodančius, kad prekės buvo išvežtos iš Lietuvos teritorijos.
UAB „Toridas“ pagal minėtą sutartį įsipareigojo rūpintis prekėmis, įskaitant jų sandėliavimą, ir padengti visas atsiradusias išlaidas, kol prekės bus išvežtos iš Lietuvos Respublikos.
Daugiau kaip pusę įsigytų prekių, atvežtų iš Kazachstano Respublikos (taikant muitinės
42 procedūrą), UAB „Toridas“ pardavė „Megalain“ OU ir pritaikė 0 proc. PVM tarifą.
UAB „Toridas“ išrašytose pardavimo PVM sąskaitose faktūrose nurodytas prekių pakro162
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vimo ir prekių pristatymo vietos adresas – UAB „Kauno žuvis“, Taikos pr. 94, Kaunas,
arba UAB „Plungės šaltis“, Stoties g. 9, Plungė; prekių pristatymo sąlygos – DDP Kaunas,
Lietuva arba DDP Plungė, t. y. UAB „Toridas“ prekes ir įsipareigojimus perdavė kitos
valstybės narės įmonei Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagal nurodytus prekių pakrovimo ir pristatymo vietos adresus matyti, kad šių sandorių metu prekių buvimo vieta nesikeitė. Šio sandorio tarp UAB „Toridas“ ir Megalain“ OU Kauno AVMI nelaikė teikimu
į Europos Sąjungos (toliau – ir ES) šalį ir neigė teisę šiam sandoriui taikyti PVM 0 proc.
tarifą. „Megalain“ OU sandorių metu nebuvo registruota PVM mokėtoja Lietuvoje, tačiau vykdydama Lietuvoje esančių prekių tiekimus bei Lietuvoje esančias prekes gabendama perdirbti į UAB „Plungės šaltis“ ir po perdirbimo tiekdama į ES šalis Lietuvoje veikė kaip apmokestinamasis asmuo.
7. Pareiga įrodyti, kad prekės buvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos, tenka UAB „Toridas“. Tačiau šiuo atveju realus prekių išgabenimas iš Lietuvos
Respublikos neįrodytas, t. y. UAB „Toridas“ Estijos įmonei „Megalain“ OU parduotos
prekės nei UAB „Toridas“, nei „Megalain“ OU, nei jų užsakymu trečiosios šalies ginčo laikotarpiu nebuvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos į kitą ES valstybę narę. Tarp UAB „Toridas“ ir „Megalain“ OU 2006 m. spalio 10 d. sudarytos sutarties
Nr. 06/10/10 4.9 punkte numatyta, kad „Megalain“ OU pirktas prekes iš UAB „Toridas“
įsipareigoja išvežti iš Lietuvos per 30 dienų ir pateikti UAB „Toridas“ dokumentus, įrodančius, kad prekės buvo išvežtos iš Lietuvos teritorijos. Patikrinimo metu nustatyta, kad
minėtų sąlygų nebuvo laikomasi: Estijos įmonė „Megalain“ OU Lietuvoje įgijusi teisę šiomis prekėmis disponuoti, dar neišgabenusi šių prekių iš Lietuvos Respublikos teritorijos,
jas iš karto ar po kelių dienų po jų įsigijimo, o kitą dalį prekių – po jų atlikto apdirbimo, pardavė kitiems ES valstybių narių registruotiems PVM mokėtojams bei Lietuvos
Respublikos PVM mokėtojai UAB „Digrama“ ir tik tuomet prekes samdytu transportu
išgabeno iš Lietuvos teritorijos. Šiems atliktiems tiekimams „Megalain“ OU taip pat taikė
0 proc. PVM tarifą.
8. Ginčijamame MGK sprendime nepagrįstai svarbia aplinkybe laikoma, kad VMI
neginčija „Megalain“ OU deklaruotų trikampės prekybos sandorių. Atsakovo nuomone,
šis mokestinis ginčas vyksta dėl pareiškėjo apmokestinimo, o ne „Megalain“ OU deklaravimo teisingumo. „Megalain“ OU nėra Lietuvos Respublikoje registruotas mokesčių
mokėtojas, todėl VMI teisės aktais nėra įgaliota koreguoti „Megalain“ OU mokestines
prievoles. Aplinkybė, koks įrašas yra padarytas „Megalain“ OU PVM sąskaitose, neturi
lemiamos reikšmės šiame mokestiniame ginče, kadangi faktinės aplinkybės prieštarauja
įrašui apie trikampę prekybą „Megalain“ OU PVM sąskaitose faktūrose.
9. Pareiškėjas UAB „Toridas“ atsiliepime į skundą prašė atsakovo skundą atmesti.
10. Atsiliepime nurodė, kad VMI, kaip centrinis mokesčių administratorius, turi
teisę apskųsti MGK sprendimą tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir
MGK, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo
įstatymo ar kito teisės akto nuostatas. VMI neturi teisės ginčyti MGK sprendimo vien dėl
skirtingo faktinių aplinkybių vertinimo. Kaip matyti iš atsakovo skundo, jame nėra keliami teisės klausimai, atsakovas skunde nenurodo nė vieno argumento, kaip MGK klaidingai išaiškino ir pritaikė ginčo sprendimui teisės normas.
11. Iš 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM direktyva), tiek iš Lietuvos
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Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVM įstatymas) nuostatų
akivaizdu, kad PVM mokėjimas yra pagrįstas teritorialumo principu, t. y. PVM turi būti
sumokamas toje valstybėje, kurioje prekės bus potencialiai vartojamos. Būtent dėl šios
priežasties yra nustatytas 0 proc. PVM tarifas į kitą ES valstybę išgabenamų prekių tiekimui. Vienintelė papildoma sąlyga taikant šią nuostatą nustatyta PVMĮ 56 straipsnio 1 dalyje, kuri reikalauja, kad, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą pagal PVMĮ 49 straipsnio 1 dalį,
mokesčių mokėtojas privalo turėti dokumentus, įrodančius prekių išgabenimo faktą.
Tam UAB „Toridas“ pateikė pirminius įrodymus, pagrindžiančius ginčo prekių išgabenimo iš Lietuvos teritorijos faktą. Be to, mokesčių administratorius neginčija to fakto, kad
didžiąją dalį prekių „Megalain“ OU perleido pirkėjams ne Lietuvos teritorijoje, o šių prekių pristatymo pirkėjams vietose. Taip pat kitų šiame ginče minimų ES valstybių narių
mokesčių administratoriai patvirtino prekių gavimo jų administruojamose teritorijose
veikiančiose įmonėse faktą.
12. Prekės buvo tiektos kitoje valstybėje narėje registruotam PVM mokėtojui.
Kauno AVMI Patikrinimo akte nurodė, kad pagal turimą Estijos mokesčių administracijos informaciją „Megalain“ OU įsigytas prekes pardavė Vokietijos įmonei „Ulrich
Seafood GmbH & Co. KG“ ir Vokietijos įmonei „Vestey Foods“. Vokietijos mokesčių administracijos pateiktoje informacijoje nurodyta, kad Vokietijos įmonėje „Ulrich
Seafood GmbH & Co. KG“ prekių įsigijimas įtrauktas į apskaitą. Taip pat nurodyta, kad
prekių tiekimą Vokietijos įmonei „Vestey Foods“ „Megalain“ OU vykdė tarpininkaujant
įmonei „Ulrich Seafood GmbH & Co. KG“, todėl akivaizdu, kad prekės buvo patiektos
kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui.
13. UAB „Toridas“ veikė prekių tiekimo grandinėje, kuri atitinka trikampės prekybos apmokestinimo principą, todėl šiuo atveju UAB „Toridas“ pagrįstai prekių tiekimams
„Megalain“ OU taikė 0 proc. PVM tarifą.
III.
14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 23 d. sprendimu atsakovo skundą tenkino. Panaikino MGK 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. S-105(751/2014) dalį, kuria panaikinta VMI 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 69-13 dalis,
kuria pareiškėjui nurodyta sumokėti 7 188 890 Lt PVM bei su juo susijusias PVM baudas
ir delspinigius.
15. Teismas pažymėjo, kad šioje byloje ginčas kilo dėl MGK 2014 m. birželio 2 d.
sprendimo Nr. S-105(7-51/2014) tiek, kiek juo panaikinta VMI 2014 m. vasario 27 d.
sprendimo Nr. 69-13 dalis, kuria pareiškėjui nurodyta sumokėti 7 188 890 Lt PVM bei su
juo susijusias PVM baudas ir delspinigių sumas, teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas atkreipė dėmesį, kad nors atsakovas skunde, be kita ko, prašo palikti galioti visą VMI 2014 m.
vasario 27 d. sprendimą Nr. 69-13, dėl kurio buvo priimtas ginčijamas MGK sprendimas,
iš jo skundo turinio matyti, kad šią skunde išdėstyto prašymodalį apima minėtas prašymas panaikinti MGK sprendimodalį.
16. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ, Mokesčių administravimo įstatymas) 159 straipsnio 2 dalimi, įvertino ginčijamą MGK 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. S-105(7-51/2014) dalį, atsakovo VMI
skundo turinį visų byloje esančių rašytinių įrodymų kontekste ir darė išvadą, kad ginčo
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dėl faktinių aplinkybių byloje iš esmės nėra ir ginčas kilęs dėl VMI ir MGK sprendžiant
mokestinį ginčą skirtingai interpretuojamų PVM įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintų nuostatų, reglamentuojančių trikampę prekybą ir teisę į 0 proc. PVM tarifo taikymą. Pažymėjo, kad šioje byloje teismas vertins, ar nagrinėjamu atveju buvo tinkamai
taikytos materialinės nuostatos, reglamentuojančios trikampę prekybą ir teisę į 0 proc.
PVM tarifo taikymą, o tai darydamas vadovausis MGK nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jas vertins tik tiek, kiek jos susijusios su skirtinga šių nuostatų interpretacija,
nulėmusia skirtingą požiūrį į šių nuostatų taikymo aplinkybes.
17. Teismas pažymėjo, kad ginčijamo MGK 2014 m. birželio 2 d. sprendimo
Nr. S-105(7-51/2014) turinį įvertinus byloje surinktų įrodymų kontekste matyti, kad
MGK sutinka su mokesčių administratoriaus nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis,
kad pareiškėjas ginčo laikotarpiu iš Kazachstano Respublikos įsigytas ginčo prekes tiekė
Estijos įmonei „Megalain“ OU, kuri, dar neišgabenusi šių prekių iš Lietuvos, jas pardavė
kitoms ES valstybių narių įmonėms ir tik tuomet prekes minėta Estijos įmonė samdytu
transportu išgabeno iš Lietuvos teritorijos. Tačiau išsiskyrė VMI ir MGK požiūris į PVMĮ
49 straipsnio 1 dalies taikymą byloje susiklosčiusių faktinių aplinkybių kontekste. MGK
padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas, veikęs ginčo prekių tiekimo grandinėje, kuri, MGK nuomone, atitinka trikampės prekybos apmokestinimo principą, kaip
prekių tiekėjas pagrįstai prekių „Megalain“ OU tiekimams taikė 0 proc. PVM tarifą remdamasi PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi. MGK nurodė sutinkanti su VMI 2014 m.
vasario 27 d. sprendime Nr. 69-13 pateiktu trikampės prekybos apibūdinimu, tačiau pažymėjo, jog mokesčių administratoriaus išvada, kad pareiškėjas ginčijamuose sandoriuose nebuvo tarpininkas ir todėl jo atžvilgiu trikampės prekybos sandorių apmokestinimo
nuostatos netaikytinos, yra padaryta netinkamai įvertinus mokestinio ginčo byloje nustatytų aplinkybių visumą.
18. Teismas pabrėžė, kad ginčo laikotarpiu šiai bylai nagrinėti aktualus teisinis reguliavimas, reglamentuojantis trikampę prekybą ir teisę į 0 proc. PVM tarifo taikymą,
buvo įtvirtintas, be kita ko, aktualios redakcijos PVM įstatyme. Teismas rėmėsi šio įstatymo 122 straipsnio (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija, galiojanti nuo
2004 m. gegužės 1 d.) 2 ir 3 dalimis, 331 straipsnio 3 dalimi (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-261 redakcija, galiojanti nuo 2005 m. birželio 30 d.), 49 straipsnio 1 dalimi
(2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija, galiojanti nuo 2004 m. gegužės
1 d.), 56 straipsnio 1 dalimi (2006 m. lapkričio 28 d. įstatymo Nr. X-932 redakcija, galiojusi nuo 2007 m. sausio 1 d.), 56 straipsnio 5 dalimi (2004 m. sausio 15 d. įstatymo
Nr. IX-1960 redakcija, galiojanti nuo 2004 m. gegužės 1 d. su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies c punktu ir pažymėjo, kad
PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą aiškinant kitų nurodytų PVM įstatymo, PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies c punkte įtvirtinto
teisinio reguliavimo kontekste, darytina išvada, kad PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalies
nuostata, pagal kurią 0 proc. PVM tarifu apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę „neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu
trečioji šalis) prekes gabena)“, nagrinėjamu atveju pareiškėjui UAB „Toridas“ galėtų būti
taikoma tik tuomet, jeigu ginčo laikotarpiu už parduotas ginčo prekes pagal sandorius,
sudarytus tarp pareiškėjo ir „Megalain“ OU, Estijos įmonė „Megalain“ OU būtų atlikusi
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tik tarpininko vaidmenį, t. y. iš karto iš pareiškėjo nupirktas ginčo prekes būtų pristačiusi ES valstybėse esantiems PVM mokėtojams ir tai būtų dariusi ne savo, o pareiškėjo
UAB „Toridas“ vardu. Tokie santykiai atitiktų trikampei prekybai keliamus reikalavimus.
19. Teisminio nagrinėjimo metu šioje byloje nustatyta, kad įvertinusi visą surinktą medžiagą MGK ginčijamame 2014 m. birželio 2 d. sprendime Nr. S-105(7-51/2014)
patvirtino aplinkybes, jog „Megalain“ OU iš pareiškėjo įsigytas prekes tą pačią arba kitą
dieną pardavė ES valstybių narių pirkėjams, savo vardu pirkėjams išrašytose sąskaitose
nurodžiusi, kad PVM neapskaičiuotas, tiekė Lietuvos įmonei UAB „Digrama“, o kitą dalį
ginčo prekių gabeno į UAB „Plungės šaltis“ perdirbti ir vėliau šias prekes po perdirbimo
(gradavimo, glazūravimo, fasavimo į polietileninius maišelius ir kartonines dėžes) išgabeno ES valstybių narių įmonėms.
20. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad „Megalain“ OU ginčo laikotarpiu disponavo ginčo prekėmis, o ginčijamu laikotarpiu tarp pareiškėjo ir
„Megalain“ OU bei „Megalain“ OU ir ES valstybėse esančių PVM mokėtojų (Urich
Seafood GmbH & Co KG (DE814311559), Weerstand Trading B (NL804929415B01),
Fedoco A/S (DK27638678), Kliper Seafood (PL9581542278) ir kt.) susiklostę komerciniai teisiniai santykiai laikytini susiklosčiusiais atskirais ginčijamų prekių tiekimo
paskirstymo grandinės etapais. Tokią teismo išvadą patvirtino byloje esantys CMR
važtaraščiai, kuriuose siuntėju nurodoma UAB „Kauno žuvis“ arba UAB „Plungės
šaltis“, užsakovu – Estijos įmonė „Megalain“ OU, o gavėjomis nurodytos ES valstybių įmonės (Urich Seafood GmbH & Co KG (DE814311559), Weerstand Trading B
(NL804929415B01), Fedoco A/S (DK27638678), Kliper Seafood (PL9581542278) ir kt.).
21. Įvertinęs MGK argumentus dėl teritorialumo principu pagrįsto PVM apmokestinimo tikslo, teismas pažymėjo, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai, taip pat VMI,
MGK ginčijamuose sprendimuose nustatytos faktinės aplinkybės, dėl kurių nėra ginčo
nagrinėjamoje byloje, patvirtina, kad ginčijamu laikotarpiu Estijos įmonė „Megalain“
OU, iš pareiškėjo nupirkusi ginčo prekes, tik po tam tikrų komercinių sandorių (t. y. pardavimo ir perdirbimo) išgabeno iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes, tai darydama ji veikė ne pareiškėjo, o savo vardu. Todėl „Megalain“ OU negali būti vertinama kaip
tarpininkas, o ginčijamu laikotarpiu tarp pareiškėjo ir „Megalain“ OU bei „Megalain“ OU
ir ES valstybėse esančių PVM mokėtojų susiklostę teisiniai santykiai laikytini susiklosčiusiais atskirais ginčijamų prekių tiekimo paskirstymo grandinės etapais ir neatitinka
trikampei prekybai keliamų reikalavimų.
22. Įvertinęs MGK argumentus dėl PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalies ir prekių
išgabenimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, teismas pažymėjo, kad MGK nagrinėjamu atveju (t. y. atsižvelgiant, be kita ko, į VMI ir MGK atliktų tyrimų metu nustatytas
faktines aplinkybes, į tai, kad „Megalain“ OU iš pareiškėjo įsigytas ginčo prekes pardavė
veikdama savo, o ne pareiškėjo UAB „Toridas“ vardu, dalį jų gabeno į UAB „Plungės šaltis“ perdirbti ir tik vėliau šias prekes po pardavimo ir perdirbimo (gradavimo, glazūravimo, fasavimo į polietileninius maišelius ir kartonines dėžes) išgabeno (taip pat veikdama savo, o ne pareiškėjos vardu) ES valstybių narių įmonėms), neteisingai pritaikė PVMĮ
49 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą materialinės teisės normą. Taip pat teismas pažymėjo, kad
PVMĮ 49 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią 0 proc. PVM tarifu apmokestinamos
prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos
iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę „neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas
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ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena)“, esant šioje administracinėje
byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, nesudaro pagrindo pareiškėjo UAB „Toridas“
laikyti „prekių tiekėju“, o „Megalain“ OU – „pirkėju“ PVMĮ 49 straipsnio 1 dalies prasme.
23. MGK sprendime išdėstytas argumentas, kad pareiškėjas turėjo teisę taikyti
ir pagrįstai taikė 0 proc. PVM tarifą, nes pardavimo PVM „Megalain“ OU neskaičiavo,
vertintas kritiškai. Jis grindžiamas prielaida, jog ginčijamu laikotarpiu tarp pareiškėjo ir „Megalain“ OU bei „Megalain“ OU ir ES valstybėse esančių PVM mokėtojų susiklostę teisiniai santykiai atitinka trikampei prekybai keliamus reikalavimus. Tačiau šiame sprendime jau konstatuota, kad šie teisiniai santykiai neatitinka trikampei prekybai
keliamų reikalavimų.
24. Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad pareiškėjas ginčo laikotarpiu parduodamas ginčo prekes „Megalain“ OU nepagrįstai vadovavosi PVMĮ
49 straipsnio 1 dalimi ir ginčo prekėms pritaikė 0 proc. PVM tarifą, o VMI 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 69-13 pagrįstai pareiškėjo atliktus ginčo prekių tiekimus Estijos
įmonei „Megalain“ OU apmokestino standartiniu PVM tarifu kaip tiekimus, įvykusius
šalies teritorijoje, ir pareiškėjui nurodė, be kita ko, sumokėti 7 188 890 Lt PVM bei su
juo susijusias PVM baudas ir delspinigių sumas. Todėl atsakovo VMI skundas tenkintas,
MGK 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. S-105(7-51/2014) dalis, kuria panaikinta VMI
2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 69-13 dalis, kuria pareiškėjui nurodyta sumokėti
7 188 890 Lt PVM bei su juo susijusias PVM baudas ir delspinigius, panaikinta.
IV.
25. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – palikti galioti
MGK sprendimą Nr. S-105(7-51/2014). Apeliaciniame skunde remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:
25.1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino trikampės prekybos sąvoką.
Pareiškėjas, dalyvaudamas trikampės prekybos sandoryje kaip pardavėjas, pagrįstai taikė 0 proc. PVM tarifą, kadangi pirkėjas („Megalain“ OU) yra Estijoje įregistruotas PVM
mokėtoju, nurodė savo kodą įsigydamas prekes, prekės iš Lietuvos teritorijos išgabentos
ir yra tai patvirtinantys dokumentai, nurodyti PVM įstatymo 56 straipsnyje.
25.2. Dėl tarp pareiškėjo, „Megalain“ OU ir ES valstybėse esančių PVM mokėtojų
susiklosčiusių komercinių teisinių santykių pažymi, kad Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo praktikoje ir PVM įstatymo 56 straipsnyje yra numatyta mokėtojo pareiga įrodyti, kad prekės yra išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Tačiau nei įstatymuose,
nei teismų praktikoje nėra suformuluotas reikalavimas mokesčių mokėtojui užtikrinti,
kad prekes, kurias jis pardavė „Megalain“ OU, Estijos bendrovė parduotų ES mokesčių
mokėtojams, šias prekes išgabenus iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Mano, jog toks reikalavimas yra nelogiškas ir nesudaro PVM įstatymo 56 straipsnyje numatyto reikalavimo
turinio, kadangi, pagal minėto straipsnio nuostatas, yra reikalaujama pateikti įrodymus,
kad prekės išgabentos.
25.3. Mano, jog pažeistas PVM neutralumo principas. Byloje nėra ginčo, jog ginčo prekės buvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos ES šalių mokesčių mokėtojams. Visos sandorių šalys deklaravo trikampės prekybos sandorius. ES šalių mokes167
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čių mokėtojai, kaip atsakingi už PVM mokėjimą, deklaravo ir sumokėjo PVM nuo ginčo
prekių. Taigi PVM yra sumokėtas paskutinėje grandyje. Visi VMI dėl sandorių atitikimo
yra ne tik nepagrįsti, bet ir susiję ne su esme, o su formaliais dokumentiniais reikalavimais. Teismo sprendimu patvirtintas apmokestinimas iš esmės reiškia, kad ginčo prekės
tiekimų grandinėje (UAB „Toridas“, „Megalain“ OU ir ES šalių mokesčių mokėtojai) yra
apmokestintos du kartus.
26. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo pareiškėjo apeliacinį
skundą atmesti. Iš esmės remiasi tais pačiais argumentais, kaip ir pirmosios instancijos
teismui pateiktame prašyme.
V.
27. Nagrinėdamas šią bylą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2016 m. liepos 4 d. nutartimi kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir Teisingumo Teismas) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą bylai aktualiais
klausimais.
28. Atsakymą į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo klausimus ši Europos
Sąjungos teisminė institucija pateikė 2017 m. liepos 26 d. sprendime byloje Toridas
(C-386/16).
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
VI.
29. Pagal pareiškėjo apeliacinį skundą byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo pradėta nagrinėti iki 2016 m. liepos 1 d. Todėl, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo
įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymas Nr. XII-2399) 8 straipsnio 2 dalimi, ši administracinė byla nagrinėtina pagal tvarką, galiojusią iki 2016 m. liepos 1 d.
30. Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl Kauno AVMI 2013 m. liepos
30 d. sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (04.7.2)-K3-194 dalies, kuria pareiškėjui apskaičiuoti ir nurodyti sumokėti 7 188 890 Lt (2 082 046 Eur) PVM ir delspinigius
bei skirta šio mokesčio bauda.
31. Atsižvelgiant į tai, kad procesą administraciniuose teismuose dėl Mokestinių
ginčų komisijos sprendimo inicijavo centrinis mokesčių administratorius, byloje pirmiausia nagrinėtinas klausimas dėl tarp pareiškėjo ir „Megalain“ OU sudarytų ginčo prekių tiekimo (įsigijimo) sandorių (ne)apmokestinimo PVM. Šiuo aspektu byloje nustatytos šios reikšmingos faktinės aplinkybės:
31.1. Nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. pareiškėjas iš Kazachstano
Respublikos į Bendrijos muitų teritoriją importavo sušaldytą žuvį (toliau – ir ginčo prekės), kurią tiekė Estijos Respublikoje įsteigtai ir joje PVM mokėtoju registruotai įmonei
„Megalain“ OU.
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31.2. Šis prekių tiekimas buvo vykdomas remiantis tarp pareiškėjo ir „Megalain“
OU sudaryta komercinio bendradarbiavimo sutartimi. Šia sutartimi „Megalain“ OU, be
kita ko, įsipareigojo pareiškėjo pateiktas ginčo prekes išvežti iš Lietuvos teritorijos per 30
dienų ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekės iš tiesų buvo išvežtos, o pareiškėjas – rūpintis šiomis prekėmis, įskaitant jų sandėliavimą, bei padengti visas iki ginčo prekių išvežimo atsiradusias išlaidas.
31.3. Pareiškėjas ginčo prekių tiekimą įformindavo išrašydamas PVM sąskaitas
faktūras, kuriose pirkėju (įgijėju) buvo įvardinta „Megalain“ OU (nurodant jos Estijoje
suteiktą PVM mokėtojo kodą) bei įrašant, kad sandoris apmokestintas taikant 0 proc.
PVM tarifą pagal PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalį, t. y. kad šis sandoris yra neapmokestinamas prekių tiekimas Bendrijos viduje. Šiuose apskaitos dokumentuose taip
pat buvo nurodyta, kad ginčo prekių pakrovimo ir prekių pristatymo vietos adresas –
UAB „Kauno žuvis“ arba UAB „Plungės šaltis“ teritorija (sandėliai), t. y. prekių išsiuntimo ir prekių pristatymo vietos sutapo (pareiškėjas su šiomis bendrovėmis buvo sudaręs
jam priklausančių ginčo prekių sandėliavimo paslaugų sutartis). Be to, šiose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos prekių pristatymo sąlygos – „DDP Lietuva“ arba „DDP Plungė“.
31.4. „Megalain“ OU iš pareiškėjo įsigytas prekes tą pačią arba kitą dieną pardavė Europos Sąjungos valstybėse narėse (Vokietijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Lenkijoje)
įsisteigusiems pirkėjams (apmokestinamiesiems asmenims), dalį ginčo prekių „Megalain“
OU iš Lietuvos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares išsiųsdavo iš esmės iš karto, tačiau dalis prekių iš pradžių būdavo nugabenamos į UAB „Plungės šaltis“ perdirbti (graduoti, glazūruoti, supakuoti į polietileno maišelius ir kartonines dėžes) ir tik po perdirbimo išgabendavo pirkėjams.
31.5. Prekės minėtose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims buvo išvežamos „Megalain“ OU užsakytų vežėjų, su kuriais ši
Estijos įmonė atsiskaitė bankiniais pavedimais. Ginčo prekių CMR važtaraščiuose siuntėju buvo nurodyta (1) UAB „Kauno žuvis“ ar UAB „Plungės šaltis“ pagal „Megalain“
OU užsakymą arba (2) pati „Megalain“ OU. Tarp šalių nėra ginčo ir dėl to, kad aptariamos prekės iš tiesų buvo išgabentos iš Lietuvos ir pristatytos jų pirkėjams kitose Europos
Sąjungos valstybėse narėse.
31.6. Byloje surinkti įrodymai, susiję su pareiškėjo ir „Megalain“ OU ryšiais, juos
vertinant inter alia pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje
nustatytas proceso taisykles, patvirtina, kad UAB „Toridas“ buvo (turėjo būti) žinoma
apie visas pagrindines (reikšmingas) „Megalain“ OU vykdyto ginčo prekių įsigijimo ir
tiekimo aplinkybes.
32. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas rėmėsi PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje
(2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) įtvirtinta nuostata, kad „taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam
PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai,
kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena)“.
33. Šia nuostata nacionalinėje teisėje, be kita ko, yra įgyvendinama 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos
(toliau – ir PVM direktyva) 138 straipsnio 1 dalis, įtvirtinanti, kad „valstybės narės neapmokestina prekių tiekimo, kai tas prekes pardavėjas ar prekes įsigyjantis asmuo išsiunčia
ar išgabena į paskirties vietą, esančią Bendrijoje, bet ne jos atitinkamoje teritorijoje, kitam
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apmokestinamajam asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, veikiančiam
kaip toks, į kitą valstybę narę nei ta, kurioje pradėtas prekių siuntimas ar gabenimas, arba
kai tai atliekama pardavėjo ar prekes įsigyjančio asmens vardu“. Pats prekių tiekimas yra
apibrėžiamas kaip teisės kaip savininkui disponuoti materialiuoju turtu perdavimas (PVM
direktyvos 14 str.). Vadovaujantis PVM direktyvos 20 straipsnio pirma pastraipa, „prekių
įsigijimas Bendrijos viduje“ – teisės disponuoti kilnojamuoju materialiuoju turtu kaip savininkui įsigijimas, kai prekes įsigyjančiam asmeniui į kitą valstybę narę nei tą, iš kurios prekės yra išsiųstos ar išgabentos, siunčia ar gabena pardavėjas arba prekes įsigyjantis asmuo ar
kitas asmuo pardavėjo ar prekes įsigyjančio asmens vardu.
34. Mokesčių administratorius ir pirmosios instancijos teismas iš esmės vertino,
kad pareiškėjo atliktas tiekimas „Megalain“ OU nepatenka į šių PVM direktyvos ir PVM
įstatymo nuostatų taikymo sritį, nes „Megalain“ OU, įsigijusi prekes iš pareiškėjo, jų neišgabenusi iš Lietuvos Respublikos teritorijos, bet iš karto, t. y. šioms prekėms tebesant
Lietuvoje ir nepradėjus jų gabenimo, pardavė kitiems apmokestinamiesiems asmenims.
35. Paminėtina, kad Teisingumo Teismas šioje administracinėje byloje priimtu prejudiciniu sprendimu minėtoje byloje Toridas pripažino, kad PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje
byloje, pagal šią nuostatą neturi būti neapmokestinamas PVM pirmoje valstybėje narėje
įsisteigusio apmokestinamojo asmens vykdomas prekių tiekimas, kai prieš sudarydamas šį
tiekimo sandorį pirkėjas, kaip PVM mokėtojas įsiregistravęs antroje valstybėje narėje, informuoja tiekėją, kad prekės bus iš karto parduotos trečioje valstybėje narėje įsisteigusiam
apmokestinamajam asmeniui – dar prieš jas išgabenant iš pirmosios valstybės narės ir nugabenant šiam trečiam apmokestinamajam asmeniui, su sąlyga, kad šis antrasis tiekimas
buvo įvykdytas, o prekės paskui buvo išgabentos iš pirmosios valstybės narės į trečio apmokestinamojo asmens valstybę narę. Pirmo prekes įsigijusio asmens įsiregistravimas kaip
PVM mokėtojo valstybėje narėje, kuri nėra pirmojo tiekimo vieta ar galutinio įsigijimo vieta, nėra nei sandorio Bendrijos viduje kvalifikavimo kriterijus, nei savaime įrodymas, kurio
pakanka sandorio, kaip įvykdyto Bendrijos viduje, pobūdžiui įrodyti.
36. Šios kompetentingos Europos Sąjungos teisminės institucijos pateikto aiškinimo
kontekste vertindama aptartas ginčo teisinių santykių kvalifikavimui reikšmingas faktines
aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su atsakovo ir pirmosios instancijos teismo vertinimu,
kad nagrinėjamu atveju nebuvo tenkinamos minėtose PVM direktyvos ir PVM įstatymo
nuostatose numatytos sąlygos neapmokestinti ginčo prekių tiekimo (taikyti 0 proc. PVM
tarifą). Iš tiesų, remiantis byloje surinktais įrodymais yra akivaizdu, jog tiek pareiškėjo (ginčo) tiekimai „Megalain“ OU, tiek pastarosios tiekimai kitose valstybėse narėse įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims įvyko Lietuvos teritorijoje (šiuo klausimu, be kita
ko, žr. Teisingumo Teismo 2006 m. balandžio 6 d. sprendimo byloje EMAG Handel Eder,
C‑245/04, 45 p.; 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo byloje Euro Tyre Holding, C‑430/09,
27 p.; 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje VSTR, C‑587/10, 32 p.), todėl pirmieji tiekimai negali būti pripažinti tiekimais Sąjungos viduje ir neapmokestinami PVM (apmokestinami 0 proc. PVM tarifu). Be to, ginčo teisinių santykių kvalifikavimui nėra reikšmingos
pareiškėjo atstovo nurodomos aplinkybės dėl prekių perdirbimo, ypač atsižvelgiant į tai, jog
prekės buvo perdirbamos ne pareiškėjo, o Estijos įmonės užsakymu.
37. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis spręstina, kad pareiškėjo apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo atmestinas kaip nepagrįstas.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies
1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toridas“ apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.1.5. Dėl mokesčių administratoriaus privalomojo nurodymo mokesčių mokėtojui
pakeisti jo deklaracijoje nurodytas sumas, susijusias su mokestinės prievolės dydžiu
Mokėtinus mokesčius mokesčių mokėtojas deklaruoja savarankiškai pateikdamas
deklaraciją ir preziumuojama, kad mokesčio deklaracijoje nurodyti duomenys yra teisingi.
Mokesčių administratoriui įstatymas suteikia teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus,
tačiau minėti nurodymai negali būti įpareigojantys mokesčių mokėtoją pakeisti pateiktoje deklaracijoje apskaičiuotas mokėtinų mokesčių sumas. Tokiu atveju, jei mokesčių administratorius nesutinka su mokesčių apskaičiavimu, Mokesčių administravimo įstatymas
numato teisę mokesčių administratoriui atlikti mokestinį tyrimą, po kurio jis gali įteikti
pranešimą mokesčių mokėtojui, nurodydamas nustatytus trūkumus ar prieštaravimus bei
pasiūlydamas jų pašalinimo būdus. Jei minėti trūkumai nepašalinami, tai yra pagrindas,
be kita ko, mokesčių administratoriui pradėti mokestinį patikrinimą.
Deklaracijos pateikimas yra savarankiškas mokesčių mokėtojo veiksmas, todėl mokesčių administratorius negali priversti mokesčių mokėtojo deklaracijoje nurodyti sumas,
su kuriomis mokesčių mokėtojas nesutinka. Mokesčių administratorius, manantis, jog
deklaracijoje pateiktas mokesčio apskaičiavimas nėra teisingas, turi ne duoti privalomą
vykdyti nurodymą, už kurio nevykdymą yra numatyta administracinė atsakomybė, o pasinaudoti aptartais Mokesčių administravimo įstatyme numatytais būdais, suteikiančiais
teisę mokesčių administratoriui apskaičiuoti papildomas mokėtinų mokesčių sumas.
Administracinė byla Nr. A-202-602/2017
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01530-2015-1
Procesinio sprendimo kategorijos: 12.2.7; 12.3; 57.1.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. liepos 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos
pirmininkas),
171

I. Administracinių teismų praktika

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Z. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos
Z. K. skundą atsakovui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl nurodymo
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
Pareiškėja Z. K. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 5–7), prašydama panaikinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Kauno
AVMI, atsakovas) 2015 m. liepos 23 d. nurodymą Nr. (12.7)FR0706-4880.
Pareiškėja skunde nurodė ir jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad
ginčijamas Kauno AVMI 2015 m. liepos 23 d. nurodymas Nr. (12.7)FR0706-4880, kuriuo pareiškėjai nurodoma per 10 dienų nuo nurodymo įteikimo patikslinti GPM308
„Metinę pajamų deklaraciją“ už 2011 m. pagal išsiųstus pranešimus 2015 m. vasario 13 d.
Nr. 30.13-T47-14315, 2015 m. vasario 13 d. Nr. 30.13-T47-14316, 2015 m. birželio 1 d.
Nr. 30.13-T47-48722 ir Nr. 30.13-T47-48723, yra nepagrįstas. Atsakovas nurodytais pranešimais pareiškėjai pranešė, kad ji pateikė netinkamai užpildytą 2011 m. mokestinio laikotarpio dokumento formą GPM308 „Metinė pajamų deklaracija“, kadangi neteisingai
deklaravo turto įsigijimo kainą ir pareikalavo pašalinti trūkumus. Atsakovo reikalavimas
grindžiamas tuo, kad pareiškėja 2011 m. balandžio 5 d. notarine sutartimi pardavė E. Z.
nekilnojamąjį turtą – 4 žemės sklypus, gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą bei pastatuose esančius daiktus. Pagal sutartį nekilnojamasis turtas buvo parduotas už 1 850 000 Lt,
į šią kainą yra įskaičiuotas ir kartu parduotas kilnojamasis turtas (pastatuose buvę baldai, buitinė technika ir įranga ir t. t.). Minėtą nekilnojamąjį turtą, kuris buvo įvertintas
1 407 500 Lt, A. A. 2010 m. vasario 26 d. dovanojimo sutartimi padovanojo pareiškėjai.
Dėl kilnojamojo turto dovanojimo 2010 m. vasario 26 d. buvo sudaryta paprasta rašytinė dovanojimo sutartis, daiktai įvertinti 374 000 Lt. Manė, jog atsakovas nepagrįstai reikalauja sumokėti gyventojų pajamų mokestį nuo įgyto ir parduoto nekilnojamojo turto
vertės skirtumo bei pateikti kilnojamųjų daiktų dovanojimo sutartį, sudarytą notarine
forma. Teisės aktai nenumato, kad dovanojant turtą ar pinigų sumą, didesnę nei 5 000 Lt,
būtų privaloma sudaryti notarine tvarka patvirtintą sutartį. Dėl nurodytų aplinkybių ginčijamas nurodymas naikintinas.
Atsakovas su skundu nesutiko, atsiliepime į skundą (b. l. 63–64) nurodė bei atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog atsakovas pateikė pareiškėjai 2015 m.
liepos 23 d. nurodymą Nr. (12.7)FR0706-4880, kuriuo pareiškėjai nurodė patikslinti
GMP308 „Metinę pajamų deklaraciją“ už 2011 m., kadangi deklaruota neteisinga nekilnojamojo turto įsigijimo suma. Pareiškėja pateiktoje deklaracijoje už 2011 m. nurodė nekilnojamojo turto įsigijimo kainą – 1 857 415 Lt, o pardavimo kainą – 1 850 000 Lt, taip
pat pareiškėjai pagal paprastą rašytinę dovanojimo sutartį padovanoti pastatuose esantys
daiktai, kurie įvertinti 374 000 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –
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ir CK) 6.469 straipsnio 2 dalį nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartis, taip pat ir dovanojimo sutartis, kurios suma didesnė kaip 14 500 Eur (50 000 Lt), turi būti notarinės
formos. Sandoris, sudarytas nesilaikant notarinės formos, yra negaliojantis ir negali būti
laikomas išlaidas pagrindžiančiu dokumentu.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.
Teismas pažymėjo, kad ginčas kilęs dėl Kauno AVMI 2015 m. liepos 23 d. nurodymo Nr. (12.7)FR0706-4880 pagrįstumo ir teisėtumo.
Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja 2011 m. balandžio 5 d. Žemės sklypų ir
pastatų pirkimo–pardavimo sutartimi (notarinio reg. Nr. VB7-2414) (toliau – ir Sutartis)
pardavė E. Z. nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini),
žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys
neskelbtini), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bei ūkinį pastatą,
unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini). Taip pat Sutartimi
buvo parduoti pastatuose esantys daiktai: buitinė technika, baldai, paveikslai, kilimai ir
kt. Pagal Sutartį minėtas turtas buvo parduotas už 1 850 000 Lt (b. l. 23–44). 2010 m. vasario 26 d. Dovanojimo sutartimi (notarinio reg. Nr. (duomenys neskelbtini)) A. A. minėtą nekilnojamąjį turtą padovanojo savo motinai Z. K., turtas buvo įvertintas 1 407 500 Lt
(b. l. 45–52). Dėl dovanotuose statiniuose buvusio kilnojamojo turto: buitinės technikos,
baldų, paveikslų ir kt. 2010 m. vasario 26 d. buvo sudaryta rašytinė dovanojimo sutartis,
daiktai įvertinti 374 000 Lt (b. l. 53).
Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 133 patvirtintų Gyventojų turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 4 punktu ir pažymėjo, kad turto, įgyto dovanojimo
būdu, įsigijimo kaina nustatoma pagal Taisyklių 4 punkto nuostatas, neatsižvelgiant į tai,
ar gyventojas, gavęs dovanų turtą, privalėjo mokėti gyventojų pajamų mokestį, ar buvo
nuo jo atleistas. Šiuo atveju pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 26 punktą dovanojimo
būdu gautos pajamos iš vaikų pajamų mokesčiu neapmokestinamos.
Teismas rėmėsi GPMĮ 19 straipsnio 3 dalimi ir pažymėjo, kad dovanojimas – tai
sandoris, kurio esmė ta, kad turto savininkas valingai, nesavanaudiškai, neatlygintinai
perduoda savo turtą ar suteikia kitokią įstatyme numatytą turtinę naudą kitam asmeniui,
o pastarasis asmuo šią turtinę naudą sąmoningai (valingai) priima. Dovanojimo sandoris
yra dvišalis. Jam sudaryti reikalinga tiek turtą perduodančio, tiek jį priimančio asmenų
suderinta valia, taigi dovanojimo sandoris yra dvišalė sutartis. Dovanojimo teisiniai santykiai reglamentuojami CK šeštosios knygos XXVII skyriaus ,,Dovanojimas“ normų. CK
6.465–6.475 straipsniuose įtvirtintos bendrosios dovanojimo sutarties instituto nuostatos. Dovanojimo sutarčiai, kurios dalykas yra didesnė kaip 1 500 Eur suma (iki 2015 m.
sausio 1 d. – 5 000 Lt), įstatymo nustatytas rašytinės formos reikalavimas; nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartis, taip pat dovanojimo sutartis, kurios suma didesnė kaip
14 500 Eur (iki 2015 m. sausio 1 d. – 50 000 Lt), turi būti notarinės formos (CK 6.469 str.
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1, 2 d.). Tokiu įstatyminiu reglamentavimu siekiama išvengti sutarties šalių valios iškraipymų po dovanojimo sutarties sudarymo – dovanojimo dalyku esančio turto perdavimo – tarp jos šalių kilus ginčui. Civilinių santykių dalyviai turi bendrojo pobūdžio pareigą įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas elgtis protingai, pagal bonus pater
familias elgesio standartus ir rūpintis savo interesų apsauga (CK 1.5 str.). Asmenys, kurie
įgyvendindami savo civilines teises nesilaiko įstatymų nustatytos tvarkos, prisiima riziką,
kad jų interesai nebus ginami teismo, viena iš tokių situacijų – įstatymo nustatytos sandorio formos reikalavimų ignoravimas. Sandoris, sudarytas pažeidžiant notarinės formos
imperatyvą, yra niekinis, t. y. nesukelia tų teisinių pasekmių, kurių siekė jį sudariusios
šalys (CK 1.93, 1.80 str.); tuo atveju, kai sandoris yra dvišalis (sutartis), riziką dėl jo negaliojimo pasekmių prisiima abi sutarties šalys.
Apibendrindamas teismas pažymėjo, kad įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį (CK 1.93 str. 3 d.), todėl 2010 m. vasario
26 d. sudaryta rašytinė dovanojimo sutartis, pagal kurią A. A. padovanojo Z. K. kilnojamąjį turtą, įvertintą 374 000 Lt, šioje ginčo situacijoje negali būti laikoma išlaidas pagrindžiančiu dokumentu. Dėl šių priežasčių atsakovas pagrįstai pasiūlė pareiškėjai patikslinti pateiktą deklaraciją ir ginčijamas Kauno AVMI 2015 m. liepos 23 d. nurodymas
Nr. (12.7)FR0706-4880 yra teisėtas ir pagrįstas. Atsižvelgiant į tai, skundas atmestas kaip
nepagrįstas.
III.
Pareiškėja Z. K. su Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio
18 d. sprendimu nesutinka. Apeliaciniame skunde (b. l. 98–100) prašo paminėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos
skundą tenkinti. Taip pat prašoma priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.
Pareiškėja pažymi, kad ginčo nekilnojamąjį turtą A. A. dovanojimo sutartimi padovanojo mamai Z. K., žemės sklypai ir pastatai buvo įvertinti 1 407 500 Lt. Padovanoti
buvo ir gyvenamajame name bei ūkiniame pastate esantys baldai, buitinė technika, paveikslai, kilimai. Dėl minėtų daiktų buvo sudaryta 2010 m. vasario 26 d. paprasta rašytinė dovanojimo sutartis, daiktai įvertinti 374 000 Lt. Iš viso nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas buvo padovanotas už 1 781 500 Lt. Mano, jog teismas nepagrįstai plečiamai
išaiškino teisės normą dėl privalomojo notarinės formos laikymosi sandorio sudarymui.
CK 6.469 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog dovanojant pinigų sumą, didesnę nei penki
tūkstančiai litų, turi būti sudaroma paprasta rašytinė sutartis. Įstatymas nenumato, kad
dovanojant kitus daiktus, išskyrus nurodytus paminėtame CK straipsnyje, būtų privalomai sudaroma paprasta rašytinė ar notarinė sutartis. Dovanodama mamai daiktus,
esančius dovanojamuose pastatuose, A. A. pagal įstatymą neprivalėjo sudaryti jokios
rašytinės sutarties.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kauno AVMI 2015 m. liepos 23 d. nurodymo Nr. (12.7)FR0706-4880, kuriuo pareiškėjai nurodoma per 10 dienų nuo nurodymo
įteikimo patikslinti GMP308 „Metinę pajamų deklaraciją“ už 2011 m. pagal išsiųstus pranešimus 2015 m. vasario 13 d. Nr. 30.13-T47-14315, 2015 m. vasario 13 d. Nr. 30.13-T4714316, 2015 m. birželio 1 d. Nr. 30.13-T47-48722 ir Nr. 30.13-T47-48723, teisėtumo.
Pareiškėja Z. K. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti minėtą Kauno AVMI
2015 m. liepos 23 d. nurodymą Nr. (12.7)FR0706-4880.
Pirmosios instancijos teismas 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ)
(2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-211233 redakcija, išskyrus atskirai aptartus
atvejus) 33 straipsnio 7 punkte numatyta, kad mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę duoti mokesčių mokėtojui, taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (kai tai susiję su mokesčių administratoriaus teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus atvykti
pas mokesčių administratorių, jei tai būtina jo funkcijoms atlikti; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais.
Pagal MAĮ 66 straipsnio 1 dalį, vadovaudamasis mokesčių teisės aktais, priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja pats mokesčių mokėtojas, išskyrus atitinkamuose
mokesčių teisės aktuose numatytas išimtis. Pastebėjęs, kad mokestis buvo apskaičiuotas
neteisingai, mokesčių mokėtojas jį perskaičiuoja. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas
teisės aktų nustatyta tvarka neapskaičiavo mokesčio arba neteisingai apskaičiavęs jo neperskaičiavo, mokesčių mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja mokesčių
administratorius, remdamasis mokesčių mokėtojo pateiktomis mokesčių deklaracijomis,
apskaitos bei kitais dokumentais arba kitais šiame skyriuje numatytais specialiais mokesčių apskaičiavimo būdais (ABTĮ 66 str. 2 d.).
MAĮ 73 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad priklausančius mokėti mokesčius mokesčių mokėtojas deklaruoja savarankiškai, išskyrus tiesiogiai atitinkamų mokesčių įstatymuose nurodytus atvejus. Preziumuojama, kad mokesčio deklaracijoje nurodyti duomenys yra teisingi.
MAĮ 66 ir 73 straipsniai įtvirtina, kad mokesčio deklaravimas ir apskaičiavimas bei
deklaracijos pateikimas yra savarankiškas mokesčio mokėtojo veiksmas, todėl šio veiksmo negali atlikti mokesčių administratorius (išskyrus nustatytas išimtis, kaip minėtas
dėl žemės mokesčio, kur mokesčių mokėtojui atsiunčiamos suformuotos deklaracijos),
o deklaracijos pateikimas sukelia pasekmes pačiam mokesčių mokėtojui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-799/2013).
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Pagal MAĮ 2 straipsnio 24 punktą mokestinis tyrimas – mokesčių administratoriaus atliekama mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena, apimanti pateiktų mokesčių deklaracijų, muitinės deklaracijų, dokumentų bei kitos apie mokesčių mokėtoją turimos informacijos analizę, mokesčių mokėtojų vizitavimą, jų veiklos kontrolę, siekiant nustatyti ir
pašalinti trūkumus bei prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje. Pagal MAĮ 136 straipsnio 1 dalį, jeigu mokestinio tyrimo metu mokesčių
administratoriaus pareigūnas nustato mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčių deklaracijos ar kito dokumento trūkumų arba šie dokumentai prieštarauja kitai apie mokesčių
mokėtoją turimai informacijai, mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui įteikia
rašytinį pranešimą pasiūlydamas ištaisyti mokestinio tyrimo metu nustatytas klaidas ir
pašalinti trūkumus ar prieštaravimus. Rašytinis pranešimas paprastai įteikiamas tuo atveju, jei su mokesčių mokėtoju nepavyksta susitarti žodžiu. MAĮ 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad rašytiniame pranešime mokesčių mokėtojui nurodomi nustatyti trūkumai ar
prieštaravimai bei pasiūlomas jų pašalinimo būdas. Mokesčių administratorius pranešime turi nurodyti minėtų trūkumų ir prieštaravimų pašalinimo terminą, kuris negali būti
trumpesnis negu 10 dienų nuo pranešimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. Pagal
ABTĮ 137 straipsnio 2 dalį trūkumų ir prieštaravimų nepašalinimas paprastai yra pagrindas pradėti mokestinį patikrinimą.
Pagal aptartas MAĮ nuostatas matyti, jog mokėtinus mokesčius mokesčių mokėtojas deklaruoja savarankiškai pateikdamas deklaraciją ir preziumuojama, kad mokesčio
deklaracijoje nurodyti duomenys yra teisingi. Mokesčių administratoriui įstatymas suteikia teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus, tačiau minėti nurodymai negali būti
įpareigojantys mokesčių mokėtoją pakeisti pateiktoje deklaracijoje apskaičiuotas mokėtinų mokesčių sumas. Tokiu atveju, jei mokesčių administratorius nesutinka su mokesčių apskaičiavimu, MAĮ numato teisę mokesčių administratoriui atlikti mokestinį tyrimą,
po kurio jis gali įteikti pranešimą mokesčių mokėtojui, nurodydamas nustatytus trūkumus ar prieštaravimus bei pasiūlydamas jų pašalinimo būdus. Jei minėti trūkumai nepašalinami, tai yra pagrindas, be kita ko, mokesčių administratoriui pradėti mokestinį
patikrinimą.
Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad mokesčių administratorius davė privalomąjį nurodymą pareiškėjai patikslinti pateiktą Metinę pajamų deklaraciją, atsižvelgdamas
į tai, jog deklaruota neteisinga parduoto turto įsigijimo kaina. Tokio pobūdžio privalomasis nurodymas negalėjo būti duodamas, nes jis susijęs ne su formaliais mokesčių mokėtojo pateiktos deklaracijos trūkumais, tačiau su atitinkamo mokesčio apskaičiavimu.
Deklaracijos pateikimas yra savarankiškas mokesčių mokėtojo veiksmas, todėl mokesčių administratorius negali priversti mokesčių mokėtojo deklaracijoje nurodyti sumas,
su kuriomis mokesčių mokėtojas nesutinka. Mokesčių administratorius, manantis, jog
deklaracijoje pateiktas mokesčio apskaičiavimas nėra teisingas, turi ne duoti privalomą
vykdyti nurodymą, už kurio nevykdymą yra numatyta administracinė atsakomybė, o pasinaudoti aptartais MAĮ numatytais būdais, suteikiančiais teisę mokesčių administratoriui apskaičiuoti papildomas mokėtinų mokesčių sumas.
MAĮ 33 straipsnio 7 punkte nustatyta mokesčių administratoriaus teisė, atliekant
jam pavestas funkcijas, duoti mokesčių mokėtojui privalomus vykdyti nurodymus (atvykti pas mokesčių administratorių; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais) yra
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procedūrinio pobūdžio priemonė, todėl ja negali būti išspęstas klausimas dėl atitinkamo
mokesčio apskaičiavimo. MAĮ 33 straipsnio 7 punkte įtvirtinta mokesčių administratorius teisė, atliekant jam pavestas funkcijas, duoti mokesčių mokėtojui privalomus vykdyti
nurodymus negali būti suprantama kaip teisė nustatyti mokesčių mokėtojui jo mokestinę
prievolę, kai sprendžiamas klausimas dėl mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės atsiradimo pagal įstatymą (mokesčių mokėtojui savarankiškai deklaruojant mokėtiną mokestį). Mokesčių administratorius gali spręsti dėl mokestinės prievolės nustatymo kitu
pagrindu – administraciniu sprendimu, kuriuo mokesčių administratorius apskaičiuoja
mokėtinus į biudžetą mokesčius po atlikto mokestinio patikrinimo, tokio sprendimo teisėtumas galės būti patikrintas išnagrinėjus mokestinį ginčą. MAĮ 33 straipsnio 7 punkte
nustatyta procedūrinio pobūdžio priemone negali būti išsprendžiamas klausimas dėl tam
tikro mokesčio mokėjimo, todėl skundžiant šį mokesčių administratoriaus surašytą dokumentą, paprastai nevertintini ir argumentai dėl konkrečios mokestinės prievolės.
Dėl nurodytų motyvų, teisėjų kolegija dėl kitų pareiškėjos apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų nepasisako ir jų nevertina. Ginčas iš esmės teisme galės būti sprendžiamas, jei dėl nagrinėjamo mokestinio teisinio santykio ateityje kils mokestinis ginčas, kuris
turės būti sprendžiamas Mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka.
Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjos pateiktus dokumentus ir tai,
ar jie pagrindžia deklaracijoje nurodytas sumas, iš esmės sprendė mokestinį ginčą, kuris
nebuvo spręstas privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Teismas nagrinėjamu atveju turėjo vertinti tik tai, ar buvo pagrindas mokesčių administratoriui duoti
privalomą vykdyti nurodymą pareiškėjai ir ar minėtas nurodymas priimtas laikantis visų
procedūrinių jo priėmimo normų. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas, netinkamai apsibrėžęs ginčo dalyką, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris naikintinas
ir priimtinas naujas sprendimas. Konstatavus, jog mokesčių administratorius neturėjo teisės priimti ginčijamo akto, pareiškėjos skundas tenkintinas panaikinant Kauno apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. liepos 23 d. nurodymą Nr. (12.7)FR0706-4880.
Apeliaciniame skunde pareiškėja, be kita ko, prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas – sumokėtus žyminius mokesčius. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusi redakcija)
44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš
kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos apeliacinį skundą patenkinus, spręstina dėl pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
Prie apeliacinio skundo pareiškėja pridėjo 2015 m. gruodžio 1 d. kvitą, kuris patvirtina 22 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą (b. l. 97). Prie skundo pirmosios instancijos teismui pareiškėja pateikė 2015 m. rugpjūčio 10 d. mokėjimo
kvitą (b. l. 9), kuris patvirtina, jog sumokėta 45 Eur žyminio mokesčio už skundą pirmosios instancijos teismui.
Sprendžiant dėl pareiškėjos patirtų išlaidų – sumokėto žyminio mokesčio, pirmiausia reikia pažymėti, kad ABTĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato, jog administracinėse
bylose už kiekvieną skundą (prašymą), nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 28 Eurų žyminis mokestis <...>, o šio straipsnio 2 dalis numato, jog už apeliacinį
skundą dėl teismo sprendimo mokamas 14 Eurų žyminis mokestis. Šiuo atveju pareiškėja
tiek už skundą, tiek už apeliacinį skundą sumokėjo per daug žyminio mokesčio. Taigi pareiškėjai grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis – 25 Eur (ABTĮ 42 str. 1 d. 1 p.).
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Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ABTĮ 42 str. 3 d.).
Pagal įstatymą sumokėta žyminio mokesčio suma – 42 Eur – pareiškėjos skundą tenkinus ir priėmus jai palankų sprendimą, priteistina pareiškėjai Z. K. iš atsakovo
Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (iki
2016 m. liepos 1 d. galiojusi redakcija) 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 42 straipsnio
1 dalies 1 punktu, 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjos Z. K. apeliacinį skundą tenkinti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjos Z. K. skundą tenkinti. Panaikinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. liepos 23 d. nurodymą Nr. (12.7)FR0706-4880.
Priteisti pareiškėjai Z. K. iš atsakovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 42 Eur (keturiasdešimt du eurus) sumokėto žyminio mokesčio.
Grąžinti pareiškėjai Z. K. 25 Eur (dvidešimt penkis eurus) permokėto žyminio
mokesčio.
Sprendimas neskundžiamas.

2.2. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
2.2.1. Dėl ūkio subjekto pateiktų įsipareigojimų vertinimo prielaidų bei
įsipareigojimams keliamų reikalavimų
Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodoma teisė
Konkurencijos tarybai nutraukti tyrimą, jei veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų
saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs įstatymą, geranoriškai nutraukė veiksmus ir pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų
neatlikti ar atlikti veiksmus, šalinančius įtariamą pažeidimą ar sudarančius prielaidas jo
išvengti ateityje (180 punktas).
Šios normos formuluotė yra svarbi keliais aspektais. Pirma, Konkurencijos taryba
gali nutraukti tyrimą tik tuo atveju, jei yra tenkinamos kelios šioje normoje išdėstytos sąlygos: esminės žalos šio įstatymo saugomiems interesams nebuvimo faktas, ūkio subjekto, įtariamo pažeidus įstatymą, geranoriškas veiksmų nutraukimas ir tam tikro rašytinio
įsipareigojimo pateikimas. Antra, rašytiniam įsipareigojimui aptariama norma taip pat
kelia tam tikrus reikalavimus: ūkio subjektas turi įsipareigoti veiksmų neatlikti ar atlikti veiksmus, kurie šalintų įtariamą pažeidimą ar sudarytų prielaidas jo išvengti ateityje.
Kitaip tariant, būtent šie išvardyti elementai yra rašytinių ūkio subjektų įsipareigojimų
pagrįstumo vertinimo kriterijai. Taryba, gavusi įsipareigojimus, turėtų vertinti jų atitiktį
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šiems normoje išdėstytiems reikalavimams, t. y. ar įsipareigojama veiksmų neatlikti ar atlikti veiksmus, kurie šalintų įtariamą pažeidimą ar sudarytų prielaidas jo išvengti ateityje.
Tačiau tam, kad Konkurencijos taryba galėtų įvertinti pateiktų įsipareigojimų pagrįstumą,
visų pirma turi būti išpildytos prieš tai minėtos tyrimo nutraukimo sąlygos, t. y. turi nebūti esminės žalos šio įstatymo saugomiems interesams, ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs
įstatymą, turi būti geranoriškai nutraukęs veiksmus ir pateikęs prieš tai minėtus reikalavimus atitinkančius rašytinius įsipareigojimus. Svarbu, kad visų normoje nurodytų sąlygų
buvimo visuma yra įsipareigojimų vertinimo prielaida. Todėl negalima vertinti įsipareigojimų pagrįstumo, jei bent viena iš sąlygų nėra nustatyta (181 punktas).
Administracinė byla Nr. A-3075-822/2017
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04644-2014-8
Procesinio sprendimo kategorija 61

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. rugsėjo 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės
(pranešėja),
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „G4S Lietuva“ atstovui advokatui
Ramūnui Audzevičiui, atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovams
Elonui Šatui ir Evelinai Uogintaitei, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės
bendrovės „Eurocash1“ atstovams J. D. ir advokatei Monikai Mališauskaitei,
uždarame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „G4S Lietuva“ ir atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios
akcinės bendrovės „G4S Lietuva“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „DNB bankas“, akcinei
bendrovei „Swedbank“, akcinei bendrovei „SEB bankas“ ir uždarajai akcinei bendrovei
„Eurocash1“ dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ (toliau – ir G4S) kreipėsi į teismą su skundu,
prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir
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Konkurencijos taryba, Taryba, atsakovas) 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 2S-9/2014
(toliau – ir Nutarimas), kuriuo Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „G4S Lietuva“,
sudariusi 2007 m. susitarimą su AB SEB banku (toliau – ir SEB bankas, SEB), 2008 m. susitarimą su „Swedbank“, AB (toliau – ir „Swedbank“) bei 2008 m. susitarimą su AB DNB
banku (toliau – ir DNB), kuriais bankai įsipareigojo visas pinigų tvarkymo paslaugas
pirkti tik iš UAB „G4S Lietuva“ (toliau – ir Susitarimai su bankais), pažeidė Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir KĮ) 5 straipsnio 1 dalį ir Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio 1 dalį. Konkurencijos taryba už šį pažeidimą UAB „G4S Lietuva“ skyrė 9 437 800 Lt (2 733 375 Eur) baudą.
2. Pareiškėjas teigė, kad atsakovas neįvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo (toliau – ir LVAT) 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje nustatytų įpareigojimų. LVAT
2014 m. balandžio 8 d. nutartimi panaikino atsakovo 2012 m. gruodžio 20 d. priimto nutarimo Nr. 2S-15 (toliau – ir 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimas) dalį dėl pareiškėjo SESV
101 straipsnio 1 dalies pažeidimo ir įpareigojo atsakovą įvertinti, ar yra galimybė baigti
bylą priimant pareiškėjo įsipareigojimus. Atsakovas neteisėtai atsisakė patvirtinti pareiškėjo įsipareigojimus dėl tariamo „esminės žalos“ padarymo KĮ saugomiems interesams.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau buvo įvertinęs visus atsakovo argumentus dėl „esminės žalos“ padarymo ir sprendė, kad šie argumentai nėra kliūtis pareiškėjo įsipareigojimams vertinti. Nutarime išdėstyti tie patys motyvai ir jis grindžiamas ta
pačia bylos medžiaga, kaip ir panaikintas 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimas. Atsakovas
nepagrįstai atsisakė vertinti pareiškėjo įsipareigojimus ir tinkamai neįvykdė Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo įpareigojimo. Teigė, kad jokia „esminė žala“ nebuvo padaryta. Atsakovas pažeidė SESV 101 straipsnį. Neįrodė, kad Susitarimai su bankais ribojo konkurenciją. Atsakovas privalėjo įrodyti, kad be minėtų susitarimų Bankai
būtų pirkę pinigų tvarkymo paslaugas iš kitų paslaugų teikėjų nei pareiškėjas, tačiau to
nepadarė. Pažymėjo, kad AB SEB bankas negalėjo sudaryti sutarčių su kitais tiekėjais
ne dėl Susitarimo su bankais, o dėl informacinės sistemos tvarkymų 2007–2011 metais. Pareiškėjas tiek galiojant Susitarimui su bankais, tiek ir be jo, nebūtų sudaręs pinigų tvarkymo paslaugų sutarčių su kitais tiekėjais. Bankų klientai galėjo pirkti inkasavimo paslaugas iš kitų tiekėjų nei pareiškėjas ir faktiškai tokia galimybe naudojosi. Bankai
klientų skundų dėl pareiškėjo negavo. Atsakovas nepagrįstai nenustatė, kad bankų teisė
nutraukti Susitarimus su bankais yra neribota pagal įstatymą. Tuo tarpu pareiškėjas turėtų teisę į tiesioginių nuostolių atlyginimą nepriklausomai nuo Susitarimų sudarymo.
Susitarimai su bankais nepakeitė pareiškėjo ir banko santykių turinio, atitinkamai, neribojo rinkos. Atsakovas neįvertino, kad kompensacijų sumos buvo akivaizdžiai per mažos, kad atgrasytų didžiausius Lietuvos komercinius bankus nuo sutarties su efektyvesniu
pinigų tvarkymo paslaugų tiekėju sudarymo. Atsakovas neįrodė, kad Susitarimų su bankais galiojimo metu buvo pareiškėjo konkurentų, kurie būtų galėję teikti pinigų tvarkymo paslaugas bankams – visas reikalingas paslaugas ir visos Lietuvos mastu. Susitarimai
jokiems pareiškėjo konkurentams neribojo galimybių veikti rinkoje. Atsakovas neteisėtai nevertino, kad pareiškėjas niekada nebūtų nutraukęs sutarties su SEB banku, kuris
buvo vienas svarbiausių jo paslaugų pirkėjų. Atsakovas neįvertino, kad situacija atitinkamose rinkose po Susitarimų su bankais pabaigos iš esmės nepasikeitė, ir tai patvirtino,
kad minėti susitarimai neribojo konkurencijos. Atsakovas pažeidė SESV 101 straipsnio
1 dalį ir KĮ 5 straipsnio 1 dalį. Pareiškėjas nesudarė vieno visaapimančio „susitarimo“
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su bankais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi panaikino skundžiamo nutarimo dalį dėl bankų atsakomybės. SESV 102 straipsnio
pažeidimo atsakovas pareiškėjo veiksmuose nenustatė ir tyrimą nutraukė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad bankai nei žinojo apie kitų bankų su
pareiškėju sudarytas sutartis, nei turėjo tokią pareigą apie jas žinoti. Atsakovas nepagrįstai vertino 3 atskirus Susitarimus su bankais kaip vieną visaapimantį susitarimą, todėl
SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimas pareiškėjo veiksmuose nustatytas nepagrįstai.
Pareiškėjas teigė, kad atsakovas nevertino įrodymų, kurie paneigia testo, kurį jis taikė,
pagrįstumą. Tai sudaro pagrindą paneigti išvadas dėl tariamo konkurencijos ribojimo ir
tariamo „esminės žalos“ padarymo. Be to, buvo pateikti įrodymai, paneigiantys atsakovo
atliktų rinkos tyrimų (apklausų) patikimumą. Pareiškėjas abejojo atsakovo išvadų objektyvumu ir patikimumu. Visapusiškas pareiškėją teisinančių aplinkybių neįvertinimas ir
Nutarimo nemotyvavimas sudaro pagrindą jį panaikinti. Atsakovo sprendimas skirti
maksimalaus dydžio baudą pareiškėjui yra nepagrįstas ir prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimui. Atsakovas netinkamai nustatė pažeidimo laikotarpį, nevertino, kad Susitarimai su bankais konkurenciją riboja kartu, o ne kiekvienas
atskirai. Dėl to atsakovas turėjo skaičiuoti laikotarpį, kai galiojo visi Susitarimai kartu.
Pažeidimo pradžia yra momentas, nuo kurio Susitarimai neva ėmė riboti konkurenciją.
UAB „Eurocash1“, pareiškėjo manymu, anksčiausiai iki 2009 m. (duomenys neskelbtini)
nebuvo pajėgus teikti bankams visų pinigų tvarkymo paslaugų visos Lietuvos mastu.
Todėl pažeidimo pradžia, jei pažeidimas būtų nustatytas, yra 2009 m. (duomenys neskelbtini) Pareiškėjas teigė, kad jam skirta maksimali bauda yra neproporcinga. Nagrinėjamu
atveju galimo pažeidimo buvimas, vertinant jį ekonominiu ir teisiniu kontekstu, buvo
neaiškus, o neaiški teisinė situacija Europos Komisijos praktikoje lemia tik simbolinio
dydžio baudos taikymą. Galimai probleminės Susitarimų su bankais nuostatos buvo
pašalintos dar iki tyrimo pabaigos 2012 metais. Atsakovas nevertino galimo pažeidimo
pavojingumo, nukrypo nuo jo formuojamos praktikos. Pareiškėjas teigė, kad atsakovas
neatsižvelgė ir į pareiškėjo atsakomybę švelninančias aplinkybes, jo pasikeitusi pozicija
dėl „atitinkamų rinkų“ apibrėžimo nulėmė pažeidimo konstatavimą. Atsakovo galimai
neteisėti veiksmai buvo nulemti paties atsakovo teisinį neapibrėžtumą sukėlusių veiksmų.
Pareiškėjas manė, kad bauda neturėjo būti skiriama arba skirta tik simbolinio dydžio.
Atsakovo veiksmai yra nenuoseklūs ir prieštaringi. Atsakovas viename dokumente tvirtina, neva, trūksta duomenų pareiškėjo įsipareigojimams vertinti, o kitame – kad duomenų pakako. Abiem atvejais: bylos pareiškėjo įsipareigojimais baigti negalima ir pareiškėjui
skirtina maksimalaus dydžio bauda. Tai parodo, kad nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutarties iki Nutarimo priėmimo vyko vien formali procedūra. Nutarimas pagrįstas ta pačia medžiaga ir tais pačiais motyvais, kaip ir
jau panaikintas 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimas.
3. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo
skundą jį prašė atmesti kaip nepagrįstą (VII t., b. l. 31–54).
4. Nurodė, kad įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį ir pašalino teismo nustatytą procedūrinį pažeidimą – sudarė galimybę
UAB „G4S Lietuva“ pateikti KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto reikalavimus atitinkančius
įsipareigojimus bei juos įvertino, atsižvelgdama į visas reikšmingas tyrimo metu nustatytas aplinkybes. Tyrimas dėl UAB „G4S Lietuva“ veiksmų negalėjo būti nutrauktas patvir181
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tinant pareiškėjo teiktus įsipareigojimus, nes jo veiksmai padarė esminės žalos KĮ saugomai sąžiningai konkurencijai: galėjo būti ribojama rinka konkuruojantiems tiekėjams
ir potencialiems tiekėjams, silpninama konkurencija; AB SEB banko, AB DNB banko ir
„Swedbank“, AB klientai negalėjo rinktis tiesioginio inkasavimo paslaugų teikėjo ir turėjo šias paslaugas pirkti iš UAB „G4S Lietuva“; UAB „G4S Lietuva“ veiksmai turėjo įtakos
didelei atitinkamų rinkų daliai (ne mažiau kaip 95 proc. pinigų tvarkymo rinkos ir ne
mažiau kaip 85 proc. tiesioginio inkasavimo rinkos), tie veiksmai poveikį rinkoms darė
iki 5,5 metų. Pareiškėjas nepateikė argumentų, paneigiančių, kad esminė žala sąžiningai
konkurencijai nebuvo padaryta. UAB „G4S Lietuva“, nurodydama, jos nuomone, reikšmingas aplinkybes, jų svarbos tinkamai nemotyvavo ir nepateikė argumentų, paneigiančių Konkurencijos tarybos atliktą esminės žalos vertinimą. Esminės žalos KĮ saugomiems
interesams vertinimas nėra tapatus susitarimų poveikio konkurencijai vertinimui. Ginčo
dėl susitarimų poveikio konkurencijai nagrinėjamoje byloje nėra, nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje patvirtino, kad Susitarimai
su bankais galėjo riboti konkurenciją. Todėl Konkurencijos taryba neatliko pakartotinio susitarimų poveikio konkurencijai vertinimo. UAB „G4S Lietuva“ sudarė įsipareigojimo pirkti iš vieno tiekėjo susitarimus, kurie galėjo riboti konkurenciją ir kurie turėjo
poveikį prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių narių, UAB „G4S Lietuva“ pažeidė KĮ
5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio reikalavimus, todėl Konkurencijos taryba už šį pažeidimą pagrįstai skyrė baudą pareiškėjui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
eksplicitiškai nurodė, kad atsakomybės pagrindas galėtų egzistuoti tik dėl UAB „G4S
Lietuva“ veiksmų dėl kitokios nei bankai šios įmonės padėties. UAB „G4S Lietuva“, kaip
visų konkurenciją galimai ribojančių susitarimų šalis, negalėjo nežinoti, kad įsipareigojimo pirkti iš vieno tiekėjo susitarimai su bankais yra konkurenciją ribojančio pobūdžio ir
gali pažeisti konkurencijos taisykles, įtvirtintas KĮ 5 straipsnyje ir SESV 101 straipsnyje.
Baudos dydis yra pagrįstas ir bauda yra proporcinga padarytam pažeidimui. Atsižvelgus į
baudų skyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas aplinkybes pareiškėjui apskaičiuota bauda buvo kelis kartus didesnė, tačiau buvo sumažinta iki KĮ nustatytos 10
procentų bendrųjų pajamų ribos.
5. Konkurencijos taryba teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose prašė
atsižvelgti į tai, kad Konkurencijos taryba, vadovaudamasi KĮ 36 straipsnio 1 dalimi, jau sumažino pareiškėjui skirtos baudos dydį, įvertinusi padaryto pažeidimo pavojingumą ir trukmę. Kadangi atsakovas nenustatė pareiškėjo atsakomybę nei lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių, nebuvo pagrindo tikslinti pareiškėjui skirtos baudos dydžio. Pažymėjo, kad
bauda pareiškėjui buvo sumažinta tik dėl to, kad atsakovas negali skirti baudos didesnės nei
10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Pareiškėjui realiai buvo
apskaičiuotas daugiau kaip (duomenys neskelbtini) Lt bazinis baudos dydis. Tuo atveju, jei
teismas nuspręstų, kad bauda gali būti mažinama, baudos sumažinimas turi būti skaičiuojamas nuo realiai įmonei apskaičiuotos, o ne nuo skundžiamu nutarimu paskirtos baudos.
Priešingu atveju, būtų nepaisoma suformuotos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) praktikos ir bauda nepasiektų atgrasomųjų tikslų bei nebūtų proporcinga
pareiškėjos padaryto pažeidimo sunkumui (IX t., b. l. 153–155).
6. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Eurocash1“ (toliau – ir Eurocash) atsiliepime į pareiškėjo skundą jį prašė atmesti kaip nepagrįstą, o Konkurencijos tarybos
Nutarimą palikti galioti (VII t., b. l. 104–110).
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7. Atsiliepime nurodė, kad atsakovas, įvertinęs negalimumą bylą baigti įsipareigojimais, Nutarime pagrįstai konstatavo KĮ 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio pažeidimą.
Be to, teisingai pabrėžė, kad jo atliekamo papildomo tyrimo objektu nebuvo ginčas dėl
KĮ 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio sudėties, kadangi sudėtis patvirtinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi, o UAB „G4S Lietuva“
įsipareigojimų atitiktis KĮ reikalavimams ir pareiškėjo atsakomybės klausimai. Eurocash
įsitikinimu, skunde pareiškėjas nepagrįstai ginčija faktines aplinkybes ir jų teisinį vertinimą, kurie jau buvo konstatuoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m.
balandžio 8 d. nutartyje. UAB „Eurocash1“ nuomone, atsakovas Nutarime tinkamai įvertino, kad žala konkurencijai buvo esminė, reikšminga. Atsakovas paskyrė teisingą, teisėtą
ir pažeidimo pavojingumui bei trukmei proporcingą baudą.
8. Trečiasis suinteresuotas asmuo SEB bankas atsiliepime į skundą palaikė pareiškėjo poziciją ir prašė pareiškėjo skundą tenkinti. Sutiko su pareiškėjo skunde išdėstytais argumentais, kad Konkurencijos taryba apsiribojo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo išvadų perrašymu, neatlikdama jokio materialaus naujų aplinkybių tyrimo (VII t.,
b. l. 12–29).
II.
9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 14 d. sprendimu
(X t., b. l. 55–72) pareiškėjo UAB „G4S Lietuva“ skundą tenkino iš dalies ir panaikino
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 2S9/2014 „Dėl susitarimų pinigų tvarkymo paslaugų rinkoje atitikties Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 daliai ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
101 straipsnio reikalavimams“ ir perdavė Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai iš
naujo atlikti papildomą tyrimą, konstatavęs, kad Konkurencijos taryba, netirdama ir nevertindama esminės žalos ekonominio aspekto, jį grįsdama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje nustatytomis aplinkybėmis, netinkamai įvykdė minėtą nutartį.
10. LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartimi pareiškėjo UAB „G4S Lietuva“ ir atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinius skundus tenkino iš dalies –
panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 14 d. sprendimą ir
perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
11. LVAT nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tam, jog
Konkurencijos taryba galėtų tinkamai įvertinti, ar yra Konkurencijos įstatymo
28 straipsnio 3 dalies 2 punkto sąlygos patvirtinti UAB „G4S Lietuva“ pateiktus įsipareigojimus ir nutraukti tyrimą, buvo būtina pašalinti ne tik procedūrinį pažeidimą, bet,
tinkamai vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d.
nutartį, atlikti ir papildomą tyrimą dėl pareiškėjo veiksmais padarytos / nepadarytos esminės žalos įstatymų saugomiems interesams „ekonominiu aspektu“.
12. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad atliekant tyrimą dėl KĮ
5 straipsnio 1 dalyje bei SESV 101 straipsnio 1 dalyje numatytų pažeidimų padarymo,
tinkamas Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir Tarybos reglamento
Nr. 1/2003 9 straipsnio nuostatų taikymas nėra išimtinai sietinas su būtinybe nustatyti,
kad draudžiamu susitarimu konkurencija atitinkamoje rinkoje buvo apribota, t. y. drau183
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džiamo susitarimo pasekmes: tiek pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, tiek pagal
SESV 101 straipsnio 1 dalies nuostatas visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami.
13. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs skundą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, galėjo įvertinti, ar Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo nesant Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytos sąlygos nutraukti tyrimą, ir priimti atitinkamą procesinį sprendimą: nustatęs, kad
Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo nesant Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio
3 dalies 2 punkte numatytos sąlygos nutraukti tyrimą, įvertinti nutarimo skirti sankciją
už padarytą pažeidimą teisėtumą ir pagrįstumą bei priimti vieną iš Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1–4 punktuose numatytų sprendimų; nustatęs, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai konstatavo nesant Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte
numatytos sąlygos nutraukti tyrimą, panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą Konkurencijos
tarybai papildomam tyrimui atlikti tam, kad būtų priimtas sprendimas, numatytas
Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte.
III.
14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimu
pareiškėjo UAB „G4S Lietuva“ skundą tenkino iš dalies – panaikino atsakovo Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 2S-9/2014
1 ir 2 punktus ir grąžino bylą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai papildomam
tyrimui atlikti tam, kad būtų priimtas sprendimas, numatytas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte.
15. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl skundžiamo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo,
tikrino, ar šiuo konkrečiu atveju Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo esminės žalos
buvimą KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme, t. y. vertino, ar Konkurencijos taryba
atsižvelgė į visas bylos aplinkybes, priimdama skundžiamą Nutarimą.
16. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad vien vertikaliojo susitarimo buvimas savaime
nereiškia, kad jis visada daro žalą ar esminę žalą pačiai konkurencijai. Taigi nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija laiko, kad Konkurencijos taryba kiekvienu konkrečiu atveju
turi įrodyti, ar nagrinėjamoje byloje sudarytas vertikalusis susitarimas pagal savo pobūdį
daro konkurencijai ne tik žalą, bet būtent esminę žalą KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto
prasme.
17. Teisėjų kolegija atmetė pareiškėjo argumentus, kad nagrinėjamoje byloje nėra
įrodyta, jog sudarytas konkurencijos teisę pažeidžiantis susitarimas. Tiek LVAT 2014 m.
balandžio 8 d. nutartyje, tiek LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje yra nurodyta, kad
nagrinėjamoje situacijoje pagrįstai konstatuotas tiek susitarimo buvimas, tiek jo poveikis
konkurencijai. LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje nurodė, kad pareiškėjai nepagrindė galimų išimčių taikymo nagrinėjamu atveju. Šie išaiškinimai yra privalomi ir teisėjų
kolegija jais vadovaujasi.
18. Teismas pabrėžė ir tai, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatytas realus poveikis konkurencijai, t. y. kad Susitarimai su bankais ribojo konkurenciją. Kartu vadovavosi ir LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje pateiktu išaiškinimu, kad nagrinėjamu
atveju pakanka nustatyti, kad Susitarimais su bankais konkurencija buvo ribojama poten184
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cialiai, nereikia konstatuoti, ar ji buvo/ nebuvo apribota. Tačiau teisėjų kolegija pabrėžė ir
tai, kad pati Konkurencijos taryba, vertindama, ar buvo padaryta esminė žala KĮ saugomiems interesams, privalo atsižvelgti į nustatytus faktus – nustatytas ne realus, o galimas
poveikis (kitokia susitarimo, kuris yra KĮ pažeidimas, poveikio forma) konkurencijai.
19. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje Konkurencijos taryba, vertindama pažeidimo pobūdį, be teisinio pagrindo neatsižvelgė į šį nagrinėjamai bylai itin svarbų aspektą. Teisėjų kolegija laiko, kad vien tik pažeidimo pobūdis (susitarimas pagal poveikį,
o ne pagal tikslą, susitarimo poveikis potencialus, o ne realus) neleidžia Susitarimų su
bankais vertinti kaip darančių esminę žalą KĮ saugomiems interesams.
20. Remdamasis byloje pateiktomis konfidencialiomis sutartimis su bankais, teismas konstatavo, kad pažeidimo laikotarpis yra nuo 2008 m. iki 2011 m., nes šiuo laikotarpiu galiojo visi 3 Susitarimai su bankais. Taigi pažeidimo trukmė yra 2 metai 11 mėnesių – tai beveik per pusę trumpesnis laikas lyginant su tuo, kokį nustatė Konkurencijos
taryba.
21. Vertindamas pažeidimo mastą, teismas vadovavosi LVAT išaiškinimais, pateiktais 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje, jog tai, kad pareiškėjo rinkos dalis 2007–2011 m.
sudarė ne mažiau kaip 95 proc. visų pinigų tvarkymo paslaugų rinkoje, o Susitarimų su
bankais pagrindu trys didžiausi pinigų tvarkymo paslaugų pirkėjai per nagrinėjamą laikotarpį pirko ne mažiau kaip 85 proc. paslaugų, neleidžia poveikio konkurencijai vertinti kaip mažai tikėtino, bei LVAT pateiktu rinkų dalies vertinimu – „didelėje rinkos dalyje“. Teismas konstatavo, kad šiuo aspektu Konkurencijos taryba tinkamai įvardijo ir
nustatė kriterijų ir jo turinį, spręsdama dėl (ne)galėjimo priimti įsipareigojimus. Tačiau
teisėjų kolegija pabrėžė, kad vien šis kriterijus savaime nereiškia ir yra nepakankamas,
kad būtų galima konstatuoti ne tik žalą KĮ saugomiems interesams, bet ir esminę žalą KĮ
28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme.
22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje konstatuotu galimu poveikiu konkurencijai, pažymėjo, kad bankų klientų teisių pažeidimas
taip pat yra potencialus, pati Konkurencijos taryba atlikusi tyrimą patvirtino, kad bankų
klientų skundų nebuvo gauta (Nutarimo 128 punktas). Taigi teismas nepaneigė galimo
poveikio bankų klientų teisėms, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju poveikis yra potencialus ir realiai nė vienas skundas negautas, laikė, kad Konkurencijos taryba neįrodė, kad pažeidimas daro ne tik žalą, bet esminę žalą KĮ 28 straipsnio 3 dalies
2 punkto prasme.
23. Teismas pažymėjo, kad Konkurencijos taryba nagrinėjamoje byloje turėjo įrodyti ne žalos konkurencijai faktą (potencialios ar realios), tačiau esminės žalos faktą KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme, dėl ko negalima priimti įsipareigojimų KĮ
28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme. Konkurencijos taryba nurodė aplinkybių, kurios
galėtų rodyti esminės žalos KĮ saugomiems interesams faktą (pavyzdžiui, pažeidimo mastas, potenciali žala bankų klientams ir kt.), tačiau nemotyvuotai atmetė aplinkybes, kurios
paneigia esminės žalos KĮ saugomiems interesams darymo faktą (pažeidimo pavojingumo laipsnis ir kt.), klaidingai nustatė kai kurių aplinkybių turinį (pavyzdžiui, pažeidimo
trukmę). Konkurencijos taryba nurodė, kad visos aplinkybės patvirtina esminės žalos KĮ
saugomiems interesams buvimą. Įvertinęs analizuotų aplinkybių visetą teismas laikėsi pozicijos, kad KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme esminę žalą rodančių aplinkybių nepakanka patvirtinti tai, kad buvo esminė žala KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme.
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24. Dėl nagrinėjamoje byloje taikytinų teisės aktų teismas pažymėjo, kad pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 64, kuriuo patvirtintas Baudų dydžio nustatymo aprašas (toliau – ir Baudų dydžio nustatymo aprašas),
2.1 punktą, taikytinas 2012 m. priimtas Baudų dydžio nustatymo aprašas, nes pranešimas apie tyrimą pareiškėjui buvo įteiktas po 2012 m. Baudų dydžio nustatymo aprašo įsigaliojimo, todėl pareiškėjo argumentas dėl netinkamo teisės akto taikymo šiuo
aspektu atmetamas.
25. Teismas vertino, kad nagrinėjamoje byloje Konkurencijos taryba netinkamai
įvykdė savo pareigas. Teisėjų kolegija vadovavosi LVAT išaiškinimu, kad sprendžiant dėl
KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo apskritai nėra būtina nustatyti pažeidimą ar
poveikį konkurencijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 10 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-783-06). Tačiau pažymėjo, kad nagrinėjamoje
byloje dėl jos procedūrinių ypatumų šie faktai (KĮ pažeidimas ir galimas poveikis konkurencijai) jau nustatyti. Nagrinėjamoje byloje ypatumas yra tas, kad dėl Konkurencijos
tarybos klaidos – esminio procedūrinio pažeidimo, kaip konstatavo LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje – įsipareigojimų pateikimas ir jų vertinimas įvyko ne pradėjus pažeidimo tyrimą, o Konkurencijos tarybai jau nustačius ir teismui patvirtinus padarytą KĮ
pažeidimą. Tačiau teisėjų kolegija pabrėžė, kad, nepaisant nagrinėjamos bylos ypatumų,
įsipareigojimų procedūros įgyvendinimas vis tiek turi būti atliekamas ne formaliai, o realiai, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos ypatumus, nepaneigiant įsipareigojimų instituto
paskirties. Net ir nustačius galimą poveikį konkurencijai, Konkurencijos tarybai lieka
pareiga elgtis taip, kad nebūtų paneigta įsipareigojimų instituto paskirtis. Nagrinėjamoje
byloje Konkurencijos taryba nepagrįstai konstatavo esminės žalos KĮ 28 straipsnio
3 dalies 2 punkto prasme buvimą ir paneigė įsipareigojimų instituto paskirtį.
26. Vadovaudamasis LVAT 2016 m. vasario 11 d. išaiškinimu, kad tik
Konkurencijos taryba turi kompetenciją įvertinti, ar ūkio subjekto pateikti
įsipareigojimai atitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimus, t. y. teismas šio vertinimo
atlikti savarankiškai negali iki Konkurencijos taryba neįgyvendino savo pareigų, vertindama ūkio subjekto pateiktus įsipareigojimus, teismas pareiškėjo skundą tenkino tik
iš dalies, t. y. įpareigotojo Konkurencijos tarybą atlikti papildomą tyrimą tam, kad būtų
priimtas sprendimas, numatytas KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte.
27. Pareiškėjo prašymo kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo priėmimo
teismas netenkino, pažymėjęs, kad, atsižvelgus į priimtą sprendimą panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą atsakovui papildomam tyrimui atlikti tam, kad būtų priimtas sprendimas, numatytas KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte, teismui nekilo pagrįstų abejonių
dėl Europos Sąjungos taikytinų teisės aktų nuostatų taikymo šioje nagrinėjamoje byloje.
Nagrinėjamoje byloje ginčo dalykas yra tai, ar atsakovas tinkamai taikė KĮ 28 straipsnio
3 dalies 2 punktą – tai nacionalinės teisės tinkamo taikymo klausimas.
IV.
28. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimą, panaikinant ir pašalinant iš sprendimo motyvuojamosios sprendimo dalies visas konstatuotas aplinkybes ir motyvus dėl UAB „G4S Lietuva” padaryto KĮ 5 straipsnio 1 dalies,
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SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimo ir nurodytas su pažeidimo konstatavimu
susijusias aplinkybes.
29. Pareiškėjas taip pat prašo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl
prejudicinio sprendimo su klausimais:
1) Ar SESV 101 straipsnio 1 dalis turėtų būti aiškinama taip, kad pažeidusia SESV
101 straipsnio 1 dalį gali būti laikoma tik viena iš dviejų susitarimo šalių?
2) Ar SESV 101 straipsnio 1 dalis turėtų būti aiškinama taip, kaip leidžianti konkurencijos priežiūrą vykdančiai institucijai, įrodinėjančiai susitarimų potencialų poveikį
konkurencijai konkrečioje byloje, remtis nacionalinėje teisėje įtvirtintomis nuostatomis,
kurių pagrindu formuojamas žemesnis įrodinėjimo (kontrafaktinės analizės) standartas
negu tas, kuris numatytas SESV 101 straipsnio 1 dalyje įrodinėjant potencialų susitarimo
(-ų) poveikį konkurencijai?
3) Ar SESV 101 straipsnio 1 dalis turėtų būti aiškinama taip, kad susitarimų potencialiai ribojančių konkurenciją atveju kontrafaktinės analizės testas analizuojant potencialiai efektyvaus konkurento galimybes padidinti savo rinkos dalį, apima konkurencijos
priežiūros institucijos pareigą ekonominių (ekonometrinių) duomenų ir metodų pagrindu įvertinti:
a) Ar nesant susitarimų pirkti paslaugas iš vieno tiekėjo, potencialaus / efektyvaus
konkurento teikiamų paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų mastas atitiktų atitinkamos
rinkos paslaugos gavėjų poreikius ir tokiu būdu potencialus / efektyvus konkurentas galėtų užtikrinti paslaugos gavėjų reikalaujamos kokybės / apimties paslaugas tiriamoje atitinkamoje rinkoje?
b) Ar rinkoje su itin aukštais įėjimo į rinką barjerais nesant susitarimų pirkti paslaugas iš vieno tiekėjo, potencialus / efektyvus konkurentas turi aiškiai apibrėžtus ir garantuotus veiklos finansavimo šaltinius, kurių pagrindu galėtų vykdyti plėtrą ir padidinti
savo rinkos dalį atitinkamoje rinkoje bei teikti paslaugos gavėjų reikalaujamos kokybės /
apimties paslaugas tiriamoje atitinkamoje rinkoje?
c) Ar rinkoje su aukštais įėjimo barjerais, kurioje vertinamas įsipareigojimų pirkti iš vieno tiekėjo susitarimų potencialus poveikis konkurencijai, potencialus / efektyvus
konkurentas turi pakankamą infrastruktūrą, klientų reikalaujamos praktinės patirties,
kvalifikuotą personalą ir kitus intelektinius resursus, todėl nesant susitarimų galėtų teikti
paslaugos gavėjų reikalaujamos kokybės / apimties paslaugas atitinkamoje rinkoje?
30. Pareiškėjas nurodo, kad sutinka su Sprendimo rezoliucine dalimi ir teismo motyvais, kurių pagrindu atsakovo Nutarimas panaikintas ir atsakovas įpareigotas priimti
apelianto įsipareigojimus, išskyrus dalį teismo motyvų ir išvadas, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. ir 2016 m. vasario 11 d. nutartyse jau yra konstatuota, jog apeliantas sudarė
konkurencijos teisę pažeidžiantį susitarimą (SESV 101 str. 1 d., KĮ 5 str.), todėl prašo juos
panaikinti, nekeičiant sprendimo rezoliucinės dalies.
31. Pažymi, kad teismo Sprendime padaryta teisės ir fakto klaida dėl neva jau galutinai įrodyto apelianto padaryto KĮ 5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio pažeidimo neigiamai veikia apelianto teises ir teisėtus interesus, nes tiesiogiai užkerta apelianto
teisę 3 metus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d.
4 p.), be to, Sprendimui įsiteisėjus, motyvai turės res judicata galią ir galės būti panaudojami priešapeliantą civiliniame procese bylose dėl nuostolių atlyginimo (ABTĮ 57 str. 2 d.,
Civilinio proceso kodekso 182 str. 2 p.).
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32. Pareiškėjas akcentuoja, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi panaikinta
atsakovo išvada, kad apeliantas neva pažeidė SESV 101 straipsnio 1 dalį ir KĮ 5 straipsnio
1 dalį. Konstatavimo apie jokį konkurencijos taisyklių pažeidimą nėra. LVAT 2014 m.
balandžio 8 d. nutartyje įvertino atsakovo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimą ir nustatė,
kad nebuvo pakankamo pagrindo konstatuoti pažeidimo. Galimybės konstatuoti pažeidimą paminėjimas negali būti prilyginamas išvadai dėl pažeidimo realaus konstatavimo. Nesant jokių naujai nustatytų faktų, skundžiamu sprendimu negalėjo būti padarytos
priešingos išvados. Tiesioginiai LVAT motyvai aiškiai patvirtina, kad jokių galutinių išvadų dėl pažeidimo buvimo nebuvo padaryta. Tiek atsakovo 2012 m. Nutarimo išvadas dėl
padaryto pažeidimo, tiek paskirtą baudą LVAT panaikino ir įpareigojo atsakovą įvertinti
galimybes bylą užbaigti priimant apelianto įsipareigojimus (KĮ 28 str. 3 d. 2 p., t. y. nekonstatuojant SESV 101 str. 1 d. ir KĮ 5 str. 1 d. pažeidimo).
Įtarimas padarius pažeidimą nėra prilyginamas galutinei išvadai dėl pažeidimo
padarymo. Įsipareigojimų vertinimo kontekste LVAT savo praktikoje yra išaiškinęs,
kad KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punktas turi būti aiškinamas ir vertinamas remiantis ES
konkurencijos taisyklėmis. Pagal ES konkurencijos taisykles, visų pirma Reglamentą
Nr. 1/2003, priimant ūkio subjekto įsipareigojimus tyrimas dėl konkurencijos taisyklių
pažeidimo yra užbaigiamas nekonstatavus konkurencijos teisės pažeidimo. Reglamente
Nr. 1/2003 esančias taisykles aiškinanti ir taikanti Europos Komisija oficialiame memorandume dėl tyrimo baigimo įsipareigojimais yra aiškiai nurodžiusi, kad priimant
sprendimą dėl įsipareigojimų tvirtinimo, joks konkurencijos taisyklių pažeidimas nėra
konstatuojamas. ES teisės aktai (2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB)
Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo – toliau ir Tarybos reglamentas Nr. 1/2003) ir Europos Komisijos praktika aiškiai patvirtina, kad priimant ir svarstant ūkio subjektų įsipareigojimus pažeidimas nėra
konstatuojamas.
33. Sprendimo motyvas, kad apeliantas neva pažeidė SESV 101 straipsnio 1 dalį ir
KĮ 5 straipsnio 1 dalį, prieštarautų įsipareigojimų instituto tikslams, kurie reiškia, kad įsipareigojimus siūlančios įmonės sąmoningai sutinka su tuo, kad jų nuolaidos gali būti didesnės nei tai, ką atlikusi visapusišką tyrimą konkurencijos priežiūrą vykdanti institucija
galėtų joms nustatyti pažeidimo byloje. Pagal KĮ įsipareigojimai priimami nekonstatuojant pažeidimo, o tik „įtariant pažeidimą“.
34. Atsakovas tiek veiksmais nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek ir
viešais pareiškimais pripažino, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje nebuvo konstatuotas pareiškėjo pažeidimas. Teigiant, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje (ir
2016 m. vasario 11 d. nutartyje) jau yra konstatuotas pažeidimas, visiškai iškreipiamas
šio sprendimo turinys ir prasmė, o KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punktas po tokio pirmosios
instancijos Sprendimo tampa tik deklaratyvia norma.
35. Konkurencijos teisė įsipareigojimų priėmimo institutą aiškiai atskiria nuo
prisipažinimo padarius pažeidimą instituto (Reglamento Nr. 1/2003 7 str. 1 d. ir 9 str.;
Konkurencijos įstatymo 30 str. ir 28 str. 3 d. 2 p.).
36. LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje expressis verbis nurodė, kad netyrė ar
apeliantas pažeidė SESV straipsnio 1 dalį ir KĮ 5 straipsnio 1 dalį. Be to, šioje nutartyje
teismo išdėstyta argumentacija dėl galimybės bylą užbaigti įsipareigojimais dar kartą patvirtina, kad pažeidimas iki šiol nėra konstatuotas.
188

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

37. Pareiškėjo nuomone, nepagrįstai atsisakyta tenkinti prašymą dėl kreipimosi
į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. Pažymi, kad jeigu LVAT sutiktų su skundžiamame sprendime nurodytais motyvais, kad apeliantas yra pažeidęs SESV 101 straipsnio
1 dalį ir KĮ 5 straipsnio 1 dalį, būtų sukurta beprecedentė šių straipsnių taikymo situacija, kai pažeidėju pagal šį straipsnį būtų laikoma tik viena iš dviejų susitarimo šalių,
kas prieštarauja minėtų straipsnių tikslams ir esmei. Atsakymo į tokią situaciją nepateikia
nei pirminė, nei antrinė ES teisė, nei ESTT savo jurisprudencijoje. Todėl pagrindo taikyti acte clair arba bei acte eclaire doktrinas nėra. Tai, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis yra
tiesiogiai taikoma šioje byloje yra patvirtinta dar LVAT nutartimi2014 m. balandžio 8 d.
(ginčo tarp šalių šiuo klausimu apskritai nėra). Šio straipsnio aiškinimas priklauso išimtinei ESTT kompetencijai (SESV 19, 267 str.), todėl atmetant pareiškėjo apeliacinį skundą, byloje būtų būtinas prejudicinio sprendimo priėmimas (SESV 267 str. 1 d. 2 p., 2 d.,
ABTĮ 4 str. 3 d.).
38. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad priimto sprendimo pobūdis (byla grąžintina atsakovui įpareigojant pastarąjį priimti apelianto įsipareigojimus) suponuoja faktą, kad ES teisės taikymo klausimas byloje nebuvo aktualus.
Apeliantas sutinka, kad, įvertinus Sprendimo pobūdį, ES teisės taikymo klausimas byloje nebūtų buvęs aktualus, jeigu teismas Sprendime nebūtų konstatavęs pažeidimo. Tokiu
būdu buvo tiesiogiai pripažintas ir šio straipsnio ir ES teisės taikymas, o tuo pačiu ir
SESV 101 straipsnio 1 dalies aiškinimas itin specifinei situacijai, nagrinėjamai byloje.
39. Pareiškėjas pažymi, kad SESV 101 straipsnio 1 dalies ir KĮ 5 straipsnio
1 dalis taikomi tik dvišaliams veiksmams, tačiau dvišalių veiksmų, pažeidžiančių
šiuos straipsnius byloje nėra nustatyta. Vienašaliai veiksmai konkurencijos teisėje baudžiami SESV 102 straipsnio ir KĮ 7 straipsnio pagrindu (dėl šio straipsnio pažeidimo tyrimą atsakovas nutraukė), todėl nagrinėjamos bylos atveju teismo išvada laikyti apeliantą
pažeidėju draudžiamo susitarimo byloje (prieš tai dar įpareigojus priimti jo įsipareigojimus KĮ 28 str. 3 d. 2 p. pagrindu ir užbaigti bylą nekonstatuojant pažeidimo) esmingai
iškreipia SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymo praktiką ir tikslus.
40. Be to, pareiškėjo vertinimu, KĮ 5 straipsnio 1 dalies turinys prieštarauja SESV
101 straipsnio 1 daliai, nes pažeidžiant ES Reglamento 1/2003 3 straipsnio 2 dalį bei
Preambulės 8 punktą nacionalinė teisės norma nustato griežtesnį reguliavimą ir ženkliai
palengvina Konkurencijos tarybos įrodinėjimo pareigą, lyginant su SESV 101 straipsnio
1 dalyje įtvirtinta įrodinėjimo pareiga. Papildomai ESTT galėtų atsakyti į SESV
101 straipsnio 1 dalies bylose taikytino kontrafaktinės analizės testo turinio elementus,
kurie turi esminės reikšmės šiai bylai. Apelianto pateikiamų argumentų visuma patvirtina, kad atsakovas minėtą kontrafaktinės analizės testą taikė nesivadovaudamas ESTT
praktikoje suformuotais šio testo taikymo principais (ekonominiu objektyvumu ir pagrįstumu). Todėl, atsižvelgiant į tai, kad ESTT iki šiol detaliai neanalizavo kontrafaktinės
analizės turinio, o šio testo taikymo turinio gairių ES teisė nepateikia, būtinas kreipimasis
į ESTT su prašymu priimti prejudicinį (preliminarų) sprendimą byloje.
41. Atsakovas Konkurencijos taryba pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti UAB „G4S Lietuva“ skundą ir palikti
Nutarimą nepakeistą.
42. Konkurencijos tarybos nuomone, teismas pateikė nepagrįstą ir netinkamą
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Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatų aiškinimą ir, vadovaudamasis šiuo išaiškinimu, netinkamai įvertino tyrimo metu nustatytas ir patvirtintas aplinkybes, o dalies aplinkybių visai nevertino. Dėl to teismas priėmė nepagrįstą,
Konkurencijos įstatymo tikslams bei tyrimo nutraukimo su įsipareigojimais instituto paskirčiai prieštaraujantį Sprendimą.
43. Nors tai, jog susitarimas nebuvo kvalifikuotas kaip konkurenciją ribojantis
pagal faktinį poveikį ar pagal savo tikslą, gali būti vertinama sprendžiant apie pažeidimo pobūdį, tai nėra išimtinės ir svarbiausios aplinkybės parodančios pažeidimo pavojingumą ir, atitinkamai, žalą Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams. Minėtos
aplinkybės neleidžia tinkamai įvertinti konkretaus pažeidimo pavojingumo ir žalos
Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams. Turi būti vertinamas konkrečių veiksmų pobūdis ir su jais susijusios faktinės aplinkybės, šio vertinimo teismas Sprendime
neatliko, todėl nepagrįstai UAB „G4S Lietuva“ susitarimų su bankais pobūdį vertino
kaip negalintį daryti esminės žalos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams.
Konkurencijos įstatymo nuostatos negali būti aiškinamos taip, kad, tuo atveju kai pateikiami įsipareigojimai, turi būti vertinamas realus konkurencijos ribojimas, ir jo nenustačius negalima skirti sankcijos už nustatytą pažeidimą.
44. Atsakovas pažymi, kad pažeidimo pavojingumas vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju, tačiau toks vertinimas negali būti paremtas vien pažeidimo rūšies pagal
Konkurencijos įstatymo nuostatas nustatymu ir neatsižvelgus į konkrečias, būtent su
nagrinėjamu pažeidimu susijusias faktines aplinkybes. Baudų dydžio nustatymo apraše
(10 p.) nurodytos aplinkybės sprendžiant apie pažeidimo pavojingumą bylose, kuriose
susitarimai pagal potencialų poveikį riboja konkurenciją LVAT praktikoje vertinamos
kaip reikšmingos (pvz., LVAT 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-1245/2012).
45. Nors Sprendime nurodyta, kad vadovaujamasi LVAT 2014 m. balandžio 8 d.
nutarties išvadomis apie nagrinėtų vertikaliųjų išimtinio tiekimo susitarimų pobūdį, pagal kurį pakankamai ilgam laikui buvo uždarytos ypač didelės tiriamų rinkų dalys bei,
kad sudarius šiuos susitarimus paklausa ir pasiūla buvo įšaldyta, tačiau ir šios aplinkybės
nepagrįstai pripažintos nereikšmingomis tuo pagrindu, jog pats pažeidimas kvalifikuotas
kaip susitarimas, galintis riboti konkurenciją, o ne ribojantis konkurenciją. Nagrinėjamu
draudžiamu susitarimu buvo pastebimai ribojamos galimybės kitiems ūkio subjektams
konkuruoti (patekti į rinką ar plėstis joje) dėl paslaugų teikimo, dėl ko konkurencija galėjo būti reikšmingai apribota. Konkurencijos tarybos nuomone, šiuo atveju buvo pagrindaskonstatuoti esminę žalą Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams.
46. Atsakovo nuomone, įvertinus teismo atliktą ydingą Konkurencijos įstatymo
28 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytos esminės žalos įstatymo saugomiems interesams aiškinimą ir nustatytų faktinių aplinkybių taikymą, negalima sutikti, jog nagrinėtų
UAB „G4S Lietuva“ susitarimų su bankais pobūdis neleidžia jų vertinti kaip darančių esminę žalą Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams. Tai, kad pažeidimas kvalifikuotas kaip vertikalūs susitarimai, kurie galėjo riboti konkurenciją, savaime nerodo šių
veiksmų mažesnio pavojingumo Konkurencijos įstatymo saugomai sąžiningos konkurencijos laisvei. Teismas Sprendime iš esmės nevertino konkrečių ir būtinų vertinti su pažeidimu susijusių aplinkybių, atskleidžiančių šio pažeidimo turinį ir pobūdį, dėl ko padarė
neteisingas išvadas dėl esminės žalos kriterijaus egzistavimo.
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47. Atsakovas pažymi, kad LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje patvirtino, kad
siekiant netaikyti Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyto tyrimo nutraukimo pagrindo ir taikyti atsakomybę, nėra reikalinga nustatyti, jog susitarimu
konkurencija rinkoje buvo apribota.
48. Konkurencijos taryba nesutinka su teismo išvada, kad pažeidimo trukmė sietina tik su laikotarpiu, kuriuo kartu galiojo visi trys UAB „G4S Lietuva“ ir bankų susitarimai. Nors teismas pripažino ir patvirtino, jog nagrinėti susitarimai galėjo turėti kumuliatyvų poveikį konkurencijai, vis dėlto, vertindamas būtent tokio pažeidimo trukmę,
vadovavosi nepagrįstai susiaurindamas visuotinai pripažįstamą vadinamoje Delimitis
byloje ESTT suformuluotą vertikalių susitarimų kumuliatyvaus poveikio konkurencijai
sampratą (ESTT 1991 m. vasario 28 d. sprendimas byloje dėl preliminaraus nutarimo
Nr. C-234/89, Stergios Delimitis prieš Henninger Brau AG). Vadovaujantis ESTT suformuluotomis kumuliatyvaus poveikio vertinimo sąlygomis, pažeidimo trukmė negali būti
siejama vien tik su UAB „G4S Lietuva“ susitarimų su bankais bendru galiojimu, bet turi
apimti ir atitinkamos padėties rinkoje vertinimą – teisinį ir ekonominį kontekstą, šalių
padėtį rinkoje. Todėl UAB „G4S Lietuva“ susitarimų poveikį konkurencijai ir pažeidimo pradžią bei pabaigą Konkurencijos taryba, vadovaudamasi minėtu ESTT išaiškinimu, vertino UAB „G4S Lietuva“ sudarytų įsipareigojimo pirkti iš vieno tiekėjo susitarimų sudarymo ir galiojimo teisiniame ir ekonominiame kontekste, t. y. buvo atsižvelgta į
rinkos sąlygas (galimybes UAB „G4S Lietuva“ konkurentams patekti į rinką ar padidinti rinkos dalį) dėl kitų tuo metu rinkoje buvusių sutarčių. Atsižvelgus į tai, kad 2007 m.
UAB „G4S Lietuva“ ir AB SEB banko sutartis reikšmingai prisidėjo prie konkurencijos ribojimo pinigų tvarkymo paslaugų rinkoje, UAB „G4S Lietuva“ pažeidimo pradžia laikytina 2007 m. – sutarties sudarymo diena. Būtent tokia išvada darytina vadovaujantis ESTT
Delimitis byloje pateikta vertikaliųjų susitarimų analizės samprata, nes ši sutartis tenkino
abu Delimitis byloje nurodytus kriterijus – akivaizdu, kad po 2007 m. sutarties AB SEB
banku UAB „G4S Lietuva“ konkurentams buvo sunku padidinti rinkos dalį ar patekti į
rinką, o pati sutartis reikšmingai prisidėjo prie rinkos uždarymo. Minėtas konkurencijos
ribojimas išliko ir sudarius 2008 m. UAB „G4S Lietuva“ ir „Swedbank“, AB bei 2008 m.
UAB „G4S Lietuva“ ir AB DNB banko sutartis, dėl ko kitiems teikėjams toliau buvo ribojama galimybė konkuruoti dėl daugiau kaip 90 proc. pinigų tvarkymo paslaugų teikimo
atitinkamoje rinkoje.
49. Pažeidimo pabaiga teismas laikė 2008 m. sudarytos UAB „G4S Lietuva“ ir
„Swedbank“, AB sutarties pabaigą 2011 m. (duomenys neskelbtini), nors tuo metu dar galiojo UAB „G4S Lietuva“ 2008 m. susitarimas su AB DNB banku bei 2007 m. susitarimas
su AB SEB banku. Teismas nepagrįstai laikotarpio, kuriuo pastebima rinkos dalis vis dar
buvo apribota, neįtraukė į pažeidimo trukmę, nors nevertino ir nepateikė argumentų, kodėl sutartys, kuriomis UAB „G4S Lietuva“ konkurentams buvo ribojama galimybė konkuruoti dėl apie 60 proc. pinigų tvarkymo paslaugų teikimo rinkos, nelaikytinos reikšmingai ribojančiomis šių subjektų galimybes plėstis rinkoje ar į ją patekti. Kaip nustatė
Konkurencijos taryba, tik 2012 m., panaikinus 2008 m. UAB „G4S Lietuva“ ir AB DNB
banko susitarimų nuostatas, numačiusias (duomenys neskelbtini), kitiems teikėjams
vis dar buvo ribojamos galimybės konkuruoti dėl paslaugų teikimo tik AB SEB bankui.
Atsižvelgiant į tai, UAB „G4S Lietuva“ pažeidimo pabaiga laikytina diena, kai buvo panaikintos 2008 m. UAB „G4S Lietuva“ ir AB DNB banko susitarimo nuostatos.
191

I. Administracinių teismų praktika

50. Atsakovas pažymi, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. ir 2016 m. vasario 11 d.
nutartyse LVAT pažeidimo trukmės klausimo nenagrinėjo ir dėl to konkrečių ir privalomų išvadų nepateikė. Taip pat atkreipia dėmesį, jog LVAT minėtose nutartyse vertindamas byloje nagrinėjamų susitarimų poveikį konkurencijai rėmėsi ESTT Delimitis byloje pateikta vertikalių susitarimų vertinimo samprata, todėl akivaizdu, kad ir pirmosios
instancijos teismo daromos išvados dėl pažeidimo, įskaitant jo trukmę, vertinimo negali
prieštarauti šiai ESTT praktikai. Taigi teismas nepagrįstai sutrumpino Konkurencijos tarybos nustatytą pažeidimo trukmę nuo 5,5 metų iki 2 metų ir 11 mėnesių. Bet kuriuo
atveju, net sutikus su teismo vertinimu, kad pažeidimas truko 2 metus ir 11 mėnesių, nesutiktina, jog tokio pažeidimo žala Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams nevertintina kaip esminė.
51. Dėl kitų reikšmingų aplinkybių vertinimo, atsakovas pažymi, kad UAB „G4S
Lietuva“ susitarimų su bankais kvalifikavimas, kaip draudžiamų susitarimų, kurie galėjo riboti konkurenciją, nereiškia, jog dėl jų sudaryta situacija, kai inkasavimo paslaugų
teikėjo negalėjo pasirinkti bankų klientai irgi buvo potenciali. Tai, kad bankų klientai negalėjo pasirinkti paslaugų teikėjo, yra nustatyta remiantis objektyviomis aplinkybėmis.
Šio fakto negali paneigti teisinis pažeidimo kvalifikavimas, t. y. tai, kad šiuo atveju nustatytas konkurenciją galintis riboti susitarimas, kaip tai suprantama Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio prasme. Šis nagrinėjamo pažeidimo aspektas rodo, kad bankų klientai patyrė žalą, nes negalėjo pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda, gauti geriausios
kokybės paslaugas mažiausia kaina rinkdamiesi tiesioginio inkasavimo paslaugų teikėją,
todėl nėra jokio pagrindo tai įvertinti tik kaip potencialų bankų klientų interesų pažeidimą. Skundų nebuvimo faktas nelaikytinas aplinkybe, rodančia nagrinėjamų veiksmų
esminės žalos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams nebuvimą. Esminė žala
negali būti suprantama kaip suponuojanti pareigą Konkurencijos tarybai nustatyti konkrečius ūkio subjektus ar vartotojus, kurių interesai buvo pažeisti nagrinėjamais veiksmais. Pažymėtina, kad teismas visiškai neatsižvelgė ir nevertino Eurocash1, UAB skundo
pateikimo Konkurencijos tarybai. Be to, net ir nenustačius konkrečių konkurentų ar konkrečių vartotojų, kuriems buvo padaryta žala, Konkurencijos tarybos nustatytos aplinkybės patvirtina, kad buvo padaryta esminė žala konkurencingai rinkos struktūrai.
52. Konkurencijos tarybos vertinimu, teismas nepagrįstai griežtai vertino esminės žalos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams kriterijų. Mano, kad negalima sutikti, jog nagrinėjamu atveju nustatytų aplinkybių visumos nepakanka patvirtinti,
kad buvo padaryta esminė žala. Juo labiau, kai kiekvienas kriterijus, kurį vertino teismas, nėra nereikšmingas ar nežymus, tačiau rodo priešingą UAB „G4S Lietuva“ veiksmų įtakos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams mastą. Negalima sutikti ir
su išvada, jog tokie veiksmai, kuriais buvo uždarytos net dvi rinkos – pinigų tvarkymo
ir tiesioginio inkasavimo, užimtų rinkų dalys labai didelės, neigiamai veikiama subjektų veikla – UAB „G4S Lietuva“ konkurentų ir bankų klientų, padaryta žala konkurencingai rinkos struktūrai pakankamai ilgam laikotarpiui, laikytini nepadarę esminės žalos
Konkurencijos įstatymo saugomam interesui – sąžiningos konkurencijos laisvei.
53. Taip pat atsakovas pažymi, kad tyrimo nutraukimo patvirtinant įsipareigojimus institutą teismas aiškino izoliuotai ir neatsižvelgdamas tiek į Konkurencijos įstatymo, tiek ir SESV reikalavimus. Tyrimo nutraukimas ir įsipareigojimų priėmimas nėra
vienintelė ar prioritetinė priemonė spręsti konkurencijos problemas – Konkurencijos
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įstatymas numato įvairių įpareigojimų, įskaitant ir nutraukti neteisėtą veiklą, ir baudų ūkio subjektams skyrimą. Sprendimu sudaryta situacija, kuomet ūkio subjektas išvengia atsakomybės už padarytą konkurencijos taisyklių pažeidimą, t. y. už nustatytą
konkurencijos problemą, ir apribotos galimybes Konkurencijos tarybai užtikrinti viešąjį
interesą konkurencijos apsaugos srityje, t. y. nubausti ir atgrasyti tiek patį pažeidėją
UAB „G4S Lietuva“, tiek kitus ūkio subjektus nuo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir
SESV 101 straipsnio pažeidimo. Įsipareigojimų priėmimo institutas jau yra išimtis iš atsakomybės taikymo už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, o atsakomybės netaikymas
turėtų būti galimas tik labai griežtai nustatytais konkrečiais atvejais. Taigi, priešingai nei
nurodo teismas, išimtinis atvejis turi būti ne įsipareigojimų netaikymas, o atsakomybės
netaikymas už konkurencijos teisės pažeidimus. Teismas sukūrė nepagrįstą situaciją,
kad tuo atveju, jeigu yra pateikiami pažeidimą padariusio ūkio subjekto įsipareigojimai,
pažeidimui konstatuoti ir atsakomybei taikyti reikia įrodyti daugiau aplinkybių, nei tuo
atveju, jeigu įsipareigojimai nėra pateikiami. Tokios situacijos neteisingumą pripažino ir
LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje.
54. Be to, atsakovas nurodo, kad įsipareigojimų instituto aiškinimas ir taikymas
turi užtikrinti efektyvų SESV 101 ir 102 straipsnių taikymą Lietuvoje, nepadaryti jų taikymo itin sudėtingo ar praktiškai neįmanomo. Teismas tyrimo nutraukimo patvirtinant
įsipareigojimus pagrindą iš esmės aiškina taip, kad Konkurencijos taryba, esant įmonių pateiktiems įsipareigojimams, negalėtų taikyti atsakomybės už SESV nuostatų pažeidimą, jeigu tas pažeidimas nėra susitarimas pagal savo tikslą ribojantis konkurenciją
arba faktiškai ribojęs konkurenciją. Nustačiusi, jog susitarimai savo pasekmėmis galėjo
riboti konkurenciją ir pažeidė SESV 101 straipsnio reikalavimus (kaip ir nagrinėjamu
UAB „G4S Lietuva“ atveju), Konkurencijos taryba už tokį pažeidimą negalėtų taikyti
sankcijų ir turėtų tyrimą nutraukti patvirtindama įsipareigojimus, nors Europos Komisija
analogišku atveju, nustačiusi, jog susitarimai galėjo riboti konkurenciją, pripažintų SESV
101 straipsnio pažeidimą ir atsakomybę. Toks įsipareigojimų vertinimo aiškinimas ne tik
apsunkintų atsakomybės už Konkurencijos įstatymo pažeidimą taikymą, tačiau užkirstų
kelią ir efektyviam SESV nuostatų taikymui.
55. Taip pat, atsakovo nuomone, nėra pagrindo sutikti, jog šiuo atveju kita teismo nurodyta įsipareigojimų taikymo paskirtis – „spręsti iškilusią konkurencijos problemą“ – buvo įgyvendinta. Konkurencijos tarybos nuomone, vertinimo, ar įsipareigojimai
sprendžia konkurencijos problemą, teismas visiškai neatliko. Be to, UAB „G4S Lietuva”
susitarimai su bankais, kuriuose būtų išimtinio pirkimo nuostatų jau nebegalioja,
Konkurencijos taryba pripažino ir teismai patvirtino juos pažeidžiančiais Konkurencijos
įstatymo reikalavimus. Todėl konkurencijos problema jau išaiškinta ir išspręsta, ne dėl
UAB „G4S Lietuva” veiksmų, todėl ši aplinkybė neturėtų palengvinti konkurencijos teisės
reikalavimus pažeidusio ūkio subjekto veiksmų vertinimo ir apsunkinti Konkurencijos
tarybos pareigos nustatyti konkurencijos teisės pažeidimus ir taikyti atsakomybę už juos.
56. Atsakovas pažymi, kad pagrindinis Konkurencijos tarybos kaip konkurencijos priežiūrą atliekančios institucijos tikslas yra veiksminga sąžiningos konkurencijos
laisvės apsauga ir konkurencijos problemų šalinimas, o ne konkurencijos pažeidimą padariusių ūkio subjektų iniciatyvos skatinimas ar jų interesų apsauga. Tai, kad konkurencijos problemos tam tikrais atvejais gali būti sprendžiamos priimant ūkio subjektų įsipareigojimus, nereiškia, kad Konkurencijos taryba visais atvejais privalo siekti, kad būtų
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pateikti ar sutikti su pasiūlytais įsipareigojimais, nors jais neužtikrinamas tinkamas ir
veiksmingas konkurencijos taisyklių taikymas ar konkurencijos problemos sprendimas.
Konkurencijos taryba turi įvertinti, ar įsipareigojimų patvirtinimas ir jų pagrindu tyrimo
nutraukimas yra proporcinga priemonė viešojo Konkurencijos įstatymo saugomo intereso prasme.
57. Atsakovas akcentuoja, kad šioje byloje buvo nustatyti visi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo ir SESV 101 straipsnio pažeidimo sudėties elementai, įvertintas konkretus UAB „G4S Lietuva“ veiksmų neigiamas poveikis konkurencijai konkrečiose
rinkose. Sprendimas, kuriuo teigiama, kad nustatytų aplinkybių nepakanka konstatuoti,
jog buvo padaryta esminė žala Konkurencijos įstatymo saugomai sąžiningos konkurencijos laisvei, rodo, jog įsipareigojimo institutas išaiškintas ir pritaikytas kaip atleidimo nuo
atsakomybės už nustatytą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio pažeidimą instrumentas, nors to nenumato jokie teisės aktai ar teismų praktika.
58. Pažymi, kad teismo argumentai, susiję su kitomis Konkurencijos tarybos nagrinėtomis bylomis, kuriose atsakovas nutraukė tyrimą patvirtindamas ūkio subjektų įsipareigojimus, nepatvirtina, kad nagrinėjamoje byloje Konkurencijos taryba netinkamai
taikė Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir (ar) nepagrįstai pripažino,
kad UAB „G4S Lietuva“ veiksmai padarė esminės žalos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams.
59. Atsakovas pažymi ir tai, kad įsipareigojimai turėtų būti teikiami, svarstomi ir
priimami, pirmiausia ne dėl to, kad palengvintų konkurencijos priežiūros institucijų ar
teismų funkcijų vykdymą, ūkio subjektų atsakomybę, tačiau tam, kad būtų veiksmingai
ir efektyviai, o svarbiausia operatyviai sprendžiamos konkurencijos problemos ir nepadaroma žala kitiems Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams. Tokiu būdu nagrinėjamoje byloje teismo pateikiamas įsipareigojimų instituto aiškinimas, suteikiantis pirmenybę ūkio subjektų interesams, sudaro prielaidas piktnaudžiauti įsipareigojimų institutu,
siekiant išvengti atsakomybės už padarytą pažeidimą. Todėl toks įsipareigojimų instituto
aiškinimas negali būti laikomas suderinamu su Konkurencijos įstatymo tikslu – saugoti
sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje.
60. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį
atmesti ir tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą. Pareiškėjas taip pat prašo tenkinti jo prašymą kreiptis į ESTT dėl preliminaraus sprendimo.
61. Be to, pareiškėjas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą
su prašymu ištirti, ar KĮ 5 straipsnio 1 dalyje egzistuojanti teisinė spraga (legislatyvinė
omisija), kurios pagrindu nėra nustatyta, kad pažeidėju pripažįstama ir baudžiama gali
būti tik viena susitarimo šalis, nepažeidžia konstitucinių bausmės teisėtumo ir teisinės
valstybės principų ir Konstitucijos 31 straipsnio 4 dalies. Atsikirsdamas į atsakovo apeliacinio skundo argumentus, pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai
konstatavo, kad atsakovas neįrodė esminės žalos (KĮ 28 str. 3 d. 2 p.). LVAT praktikoje
susitarimų pobūdžio vertinimas yra pagrįstas ir teisėtas įrodymų vertinimo testas, todėl
„esminės žalos“ kriterijų (KĮ 28 str. 3 d. 2 p.) VAAT pagrįstai vertino atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą, inter alia į Susitarimų pobūdį.
62. Šioje byloje atsakovas pats pripažino, kad „esminės žalos“ įrodymas nėra
įmanomas be kontrafaktinės poveikio analizės, kuri taikytina inkriminuojant KĮ
5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimus. Todėl poveikį konkuren194
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cijai ir „esminę žalą“ atsakovas galėjo (ir privalėjo) įrodinėti vieninteliu būdu – kontrafaktine analize. Tačiau atsakovas kontrafaktinės analizės neatliko. Teismas pagrįstai neleido atsakovui pasilengvinti jam priskirtos įrodinėjimo pareigos, „pasikliaunant“ išimtinai
tik KĮ 3 straipsnio 5 dalies ir KĮ 5 straipsnio 1 dalies gramatiniu formuluočių skirtumu
nuo SESV 101 straipsnio 1 dalies Atsakovo siekiamas ex nihilo įrodinėjimo pareigos siaurinimas (i) iškreipia byloje tiesiogiai taikomos SESV 101 straipsnio 1 dalies turinį, (ii) pažeidžia Reglamente Nr. 1/2003 eksplicitiškai įtvirtintą draudimą atsakovui taikyti griežtesnius nacionalinių konkurencijos įstatymų standartus ir (iii) pagrįstai teismo nebuvo
laikomas tinkamu „esminės žalos“ įrodymo standartu.
63. Byloje nustatyta, kad Susitarimai konkurenciją galėjo riboti tik potencialiai ir
faktinio poveikio nedarė. „Poveikio“ susitarimai nėra priskiriami prie grubiausių konkurencijos teisės pažeidimų, o jų neigiamas poveikis nėra preziumuojamas. Vertikalūs susitarimai apskritai leidžiami. Todėl vien tik atsakovo manymas, kad yra pagrindas taikyti KĮ 5 straipsnio 1 dalį ir SESV 101 straipsnio 1 dalį, šioje byloje nėra (ir negali būti)
pagrindu preziumuoti „esminę žalą“ pagal KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą.
64. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas suklydo nustatydamas Susitarimų
trukmę. Apeliaciniame skunde atsakovo minimas „ekonominis ir teisinis kontekstas“
LVAT jau yra įvertintas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi. LVAT nustatė, kad šiame kontekste poveikį konkurencijai galimai galėjo turėti tik visi trys Susitarimai kumuliatyviai, o
ankstesnieji 2001–2006 m. susitarimai neturėjo rinkos uždarymo poveikio. Sprendimu ir
taip nustatytas ilgesnis nei objektyviai galėjęs trukti pažeidimo laikotarpis. Byloje esantys
įrodymai patvirtina, kad iki pat 2011 m. (duomenys neskelbtini) „Swedbank“ objektyviai
negalėjo pirkti paslaugų iš Eurocash dėl internetinės bankinės sistemos darbų. Lygiai taip
pat, iki pat 2012 m. (duomenys neskelbtini) SEB negalėjo pirkti paslaugų iš Eurocash dėl
užsitęsusių informacinės platformos darbų. Kadangi pareiškėjo sutartis su „Swedbank“
pasibaigė prieš pasibaigiant SEB informacinės platformos darbams, vadovaujantis LVAT
2014 m. balandžio 8 d. nutartimi, Susitarimai apskritai nė vienos dienos konkurencijos
riboti net negalėjo. Atsakovas nesurinko jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog Eurocash
buvo pajėgus teikti paslaugas bankams dar 2007 m. (dėl ko galėjo būti apribotos galimybės konkuruoti rinkoje). Be to, byloje liko nepaneigta, kad patys Susitarimai iš esmės
buvo skirtingi tiek savo forma, tiek turiniu. Susitarimas su SEB apskritai nebuvo taikomas SEB klientų perkamoms inkasavimo paslaugoms ir negalėjo paveikti SEB galimybės
leisti Eurocash inkasuoti SEB klientų pinigus. Todėl trys skirtingi susitarimai negali būti
vertinami kaip „vienas, visaapimantis susitarimas“ ir dėl to negalėjo sukelti kumuliatyvaus poveikio atitinkamoje rinkoje.
65. Teismas pagrįstai įvertino reikšmingų aplinkybių visetą ir konstatavo esminės
žalos nebuvimą. Byloje esantys įrodymai ir patys bankai vienareikšmiškai patvirtino – realus Susitarimų veikimas neturėjo jokios neigiamos įtakos bankų galimybėms sudaryti
sutartis su Eurocash. Tačiau pats Eurocash ilgą laiką buvo nepajėgus teikti bankams pinigų tvarkymo paslaugas.
66. Be to, įrodymai patvirtina, kad Bankų klientai ne tik kad galėjo, bet ir faktiškai pirko inkasavimo paslaugas iš kitų tiekėjų. Bankų klientai (i) galėjo tiesiog atsidaryti
sąskaitą (ir tą faktiškai darydavo) kitame banke, kuriame paslaugas teikė norimas paslaugų tiekėjas ir (ii) turėjo realią galimybę inkasuoti pinigus per tarpines sąskaitas. Tokiu
būdu žalos ir jos esmingumo aspektu pagrįstai įvertinta aplinkybė, kad viso Susitarimų
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galiojimo laikotarpiu bankai nėra gavę nė vieno nepatenkinto kliento skundo. Maža to,
įrodyta, kad pareiškėjo ir SEB susitarimas apskritai nebuvo taikomas inkasavimo paslaugoms, todėl niekaip negalėjo paveikti SEB klientų galimybės pasirinkti inkasavimo
paslaugų tiekėją.
67. Byloje esančių įrodymų analizė rodo, kad Bankai turėjo įstatyminę teisę bet
kada nutraukti Susitarimus. Tuo tarpu pareiškėjas niekad nebūtų rizikavęs Susitarimais
su bankais. Susitarimai yra paslaugų sutartys, todėl bankų pareiga kompensuoti pareiškėjo nuostolius yra į Susitarimus perrašyta įstatymu garantuota teisė į tiesioginių nuostolių
atlyginimą. Susitarimuose įtvirtintas kompensacinis mechanizmas turėjo netgi skatinamąjį poveikį konkurencijai.
68. Ekonominė Susitarimų analizė atskleidžia, jog Susitarimai negali būti laikomi išimtinio pirkimo susitarimais. Konstatuodamas esminę žalą, atsakovas išsamiai nevertino Susitarimų nuostatų, neįtvirtinančių nei de jure, nei de facto išimtinio pirkimo
susitarimų. Be to, atsakovo teiginiai apie SEB „skatinimą“ pirkti tik iš pareiškėjo (nes
pradėjus pirkti paslaugas iš Eurocash, pareiškėjas neva galėtų nutraukti sutartį), prasilenkia su komercine realybe. Pareiškėjas niekada nebūtų vienašališkai nutraukęs sutarties su
vienu didžiausių savo klientų.
69. Galiausiai pažymėtina, kad nors Susitarimai nebegalioja jau ketverius metus,
padėtis rinkoje nepasikeitė.
70. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įsipareigojimų instituto paskirtį. KĮ 28 straipsnis aiškiai numato imperatyvias sąlygas, kurioms esant, atsakovas turi pareigą nutraukti tyrimą. LVAT 2014 m. balandžio 8 d., 2016 m. vasario 11 d. nutartimis
patvirtino, kad atsakovas neturi neribotos diskrecijos sprendžiant, ar nutraukti tyrimą
konkrečiu atveju ūkio subjektui pateikus formalius reikalavimus atitinkančius įsipareigojimus. Teisminiame procese atsakovo pareiga įrodyti „esminę žalą“ yra atskiras vertinimo
objektas, o atsakovui neįrodžius „esminės žalos“ jis gali būti įpareigotas nutraukti tyrimą
ir patvirtinti įsipareigojimus.
71. Atsakovo teiginiai dėl neva naujos teisės aiškinimo taisyklės „poveikio“ bylose
yra nepagrįsti. Teismas laikėsi LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje suformuoto bylos
sprendimo modelio ir įrodymų visumos pagrindu konstatavo, kad atsakovas neįrodė „esminės žalos“. Atsakovo teiginiai apie tariamai įrodytą konkurencijos pažeidimą nepagrįsti, nes pažeidimo padarymo faktas LVAT nebuvo patvirtintas.
72. Įsipareigojimų priėmimu bus išspręstos atsakovo nurodytos konkurencijos
problemos (ką atsakovas pats nurodė dar 2012 m.) ir įvykdyti įsipareigojimų tikslai. Dėl
to, kad Susitarimai nebegalioja, byloje ginčo nėra. Pareiškėjas jau 4 metus nesudarinėja išimtinio pirkimo susitarimų ir (duomenys neskelbtini) įsipareigojimais yra užtikrinęs, kad šių (teisėtų ir leidžiamų) išimtinio pirkimo susitarimų nesudarys dar 3 metus
po įsipareigojimų patvirtinimo. Prevencijos tikslas byloje taip pat yra pasiektas – po
2012 m. nutarimo rinkos dalyviams yra aiškus atsakovo požiūris į išimtinio pirkimo
įsipareigojimus.
73. Teismas nepaneigė įsipareigojimų instituto paskirties objektyviai spręsti konkurencijos teisės problemas. Patvirtinus pareiškėjo įsipareigojimus, KĮ 28 straipsnio
3 dalies 2 punktas nebus pritaikytas kaip atleidimo nuo atsakomybės pagrindas, nes pažeidus šią normą atsakovas apskritai neturėjo teisės taikyti atsakomybės.
74. ES teismų praktika patvirtina, kad institucijų administracinė praktika ūkio su196
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bjektams sukuria teisėtus lūkesčius ir užtikrina asmenų lygiateisiškumą ir nediskriminavimą. Todėl atsakovas negali iš esmės panašių situacijų traktuoti skirtingai. Reglamentas
Nr. 1/2003 ir Europos Komisijos praktika patvirtina, kad „esminė žala“ yra konstatuojama tik itin sunkių (hardcore) konkurencijos teisės pažeidimų bylose. Be to, Europos
Komisija įsipareigojimus priima net sunkiausių ES ir pasauliniu mastu ilgalaikiai daromų pažeidimų atveju. Komisijos praktika rodo, kad nė viena iš atsakovo tariamai nustatytų aplinkybių (tariamo pažeidimo trukmė, mastas, pobūdis, pareiškėjo rinkos dalis,
rinkos struktūra, žala vartotojams) analogiško pobūdžio bylose nėra laikoma pagrindu
atsisakyti priimti įsipareigojimus. Galiausiai ir pats atsakovas įsipareigojimus yra priėmęs tiek daug sunkesnių pažeidimų atveju, tiek ir panašios trukmės bei masto susitarimų
atveju. Todėl atsakovo teiginiai apie neva pažeistus įsipareigojimų instituto tikslus ir viešojo intereso gynimą yra visiškai nepagrįsti.
75. 2014 m. Nutarimu bauda skirta pažeidžiant baudų skaičiavimo taisykles.
Todėl, jeigu apeliacinė instancija nuspręstų, kad 2014 m. Nutarimas yra teisėtas, LVAT
turėtų spręsti dėl 2014 m. Nutarimu paskirtos baudos pagrįstumo ir vertinti aplinkybes, sudarančias savarankiškus pagrindus ją panaikinti arba bent jau sumažinti iki
simbolinio dydžio.
76. 2014 m. Nutarimu skirta bauda prieštarauja LVAT 2014 m. balandžio 8 d. ir
2016 m. vasario 11 d. nutartims. Atsakovo skirtos baudos teisėtumą LVAT tikrino jau
du kartus ir abu kartus nelaikė, kad egzistuoja pagrindas palikti (kad ir sumažintą) baudą. Panaikindamas baudą LVAT nurodė, kad konkurencijos problemos šioje byloje gali
būti išspręstos ir be piniginių sankcijų. Tai visiškai atitiktų ir Europos Komisijos, ir ESTT
praktiką. Paties atsakovo praktika sunkiausių – kartelinių – pažeidimų bylose akivaizdžiai rodo, kad šioje „poveikio“ byloje maksimali bauda buvo skirta siekiant bet kokiu
būdu nubausti pareiškėją. Turint omenyje, kad medžiaga, kurios pagrindu buvo paskirta
LVAT jau du kartus panaikinta bauda, iki šios dienos nepasikeitė, pareiškėjui pakartotinai
skirta bauda yra nepagrįsta, neproporcinga, diskriminacinė ir privalo būti panaikinta.
77. LVAT praktikoje suformuota taisyklė, kad atsakomybės panaikinimas vieniems
draudžiamo susitarimo dalyviams lemia kitiems dalyviams skirtų sankcijų mažinimą.
LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi panaikino bankų atsakomybę už tariamai draudžiamų Susitarimų sudarymą ir įpareigojo atsakovą pareiškėjo atsakomybės klausimą
svarstyti būtent bankų atsakomybės vertinimo atžvilgiu. Nepaisydamas to, atsakovas tiesiog pakartojo LVAT panaikinto 2012 m. nutarimo teiginius ir jų pagrindu skyrė tapačią
maksimalią baudą. Todėl egzistuoja savarankiškas pagrindas 2014 m. Nutarimu skirtą
baudą mažinti.
78. Atsakovas baudą paskyrė nesąžiningai, vadovaudamasis savo paties inicijuota vėlesne Baudų dydžio nustatymo aprašo redakcija, dėl ko pareiškėjui skirta beveik
du kartus didesnė nei maksimali leistina bauda. Kadangi pranešimas apie tyrimo išvadas pareiškėjui buvo įteiktas dar 2011 m. gegužę, bauda privalėjo būti apskaičiuota pagal
2004 m. Baudų dydžio nustatymo aprašo redakciją. Tai, kad atsakovas vėliau dėl savo kaltės tyrimą pratęsinėjo, ar tai, kad LVAT panaikinus 2012 m. nutarimą, atsakovas neatlikęs jokio tyrimo tos pačios medžiagos pagrindu, priėmė 2014 m. Nutarimą, negali būti
pagrindas pareiškėjo sąskaita taikyti 2012 m. Baudų dydžio nustatymo aprašo redakciją.
Bet kuriuo atveju, šioje baudžiamojo pobūdžio byloje atsakovas privalėjo vadovautis įstatymų galiojimo laike principu lex benignior retro agit (lot. atsakomybę lengvinantis įsta197
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tymas galioja atgal) ir taikyti pareiškėjui akivaizdžiai palankesnę 2004 m. Baudų dydžio
nustatymo aprašo redakciją. Bauda privalo būti sumažinta mažiausiai per pusę.
79. Atsakovas neįvertino pareiškėjo atsakomybę lengvinančių aplinkybių – pažeidimą nulėmė paties atsakovo nenuoseklūs ir prieštaringi veiksmai. Atsakovas dar
2004 m. pareiškėjui, jau turinčiam „Swedbank“ ir SEB pinigų tvarkymo verslus, leido
vykdyti koncentraciją įsigyjant ir DNB turto dalį. Vadinasi, 2004 m. atsakovas nelaikė,
kad po sandorio su DNB pareiškėjas turės dominuojančią padėtį ir kad savo esme tos pačios sutartys, neva ribojusios konkurenciją 2007 m., ją ribojo 2004 m.
80. Bauda apskaičiuota už netinkamai nustatytą tariamo pažeidimo laikotarpį, todėl egzistuoja savarankiškas pagrindas ją sumažinti.
81. Pritaikęs neaiškią ir jokiais objektyviais kriterijais nepagrįstą pažeidimo „pavojingumo“ gradaciją, atsakovas pareiškėjo tariamai padarytą pažeidimą priskyrė „labai
pavojingų“ pažeidimų kategorijai. Atsakovas nepaaiškino, kodėl potencialaus poveikio
susitarimai yra pavojingesni už tikslo / kartelinius susitarimus, kuriais žala yra preziumuojama; atsakovas taip pat nepaisė, kad realus Susitarimų poveikis rinkai nenustatytas,
neįrodytas nė vienas pažeidimo epizodas, jokia esminė žala nebuvo padaryta, LVAT išaiškino, kad tik visi trys Susitarimai kartu savo poveikiu galimai galėjo riboti konkurenciją,
tačiau atsakovas neįrodė Susitarimų kumuliatyvaus poveikio, be to, nesugebėjo surasti nė
vieno kaina ar kokybe nepatenkinto kliento (to nesugebėjo ir Eurocash). Todėl deklaratyvūs atsakovo pareiškimai apie pažeidimo pavojingumą nėra ir negali būti pagrindu skirti
maksimalaus dydžio baudą.
82. Bauda paskirta nepagrįstai ilgai – net 6 kartus ilgiau, nei numatė KĮ – vykdyto tyrimo pagrindu. Atsakovas turėjo visas galimybes tyrimą užbaigti dar 2011 m. (duomenys neskelbtini), priimdamas pareiškėjo įsipareigojimus. Net ir pripažinus pagrįstu
2014 m. Nutarimą, pareiškėjui skirtinos baudos dydis negali būti didinamas dėl to, kad
pats atsakovas pasirinko nepagrįstai ištęsti tyrimo trukmę.
83. Atsakovo apeliacinio skundo tenkinimas negalimas be kreipimosi į ES
Teisingumo Teismą bei Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.
84. Pareiškėjas palaiko pirmosios instancijos teismui ir kartu su apeliaciniu skundu LVAT pateiktuose prašymuose išdėstytus motyvus dėl poreikio kreiptis į ESTT.
Taip pat pareiškėjas pažymi, kad teismui nusprendus, kad, nesant bankų atsakomybės, išimtinai pareiškėjo vienašaliai veiksmai vis dėlto galėjo pažeisti KĮ 5 straipsnio
1 dalyje įtvirtintą draudimą, būtų atskleista akivaizdi teisės spraga, kai teisės aktas (ar
jo dalis) nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nereglamentuoja tam tikrų teisinių santykių
(legislatyvinė omisija).
85. Paaiškina, kad KĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas sudaryti konkurenciją siekiančius riboti arba ribojančius ar galinčius riboti susitarimus. Uždrausti susitarimai yra dvišaliai arba daugiašaliai, o jų sudarymui yra būtina dviejų ar daugiau
ūkio subjektų suderinta valia. Konstitucijos 31 straipsnio 4 dalis aiškiai reikalauja, kad
visi ūkio subjektams taikomi draudimai būtų įtvirtinti įstatymų bei toks draudimas būtų
numatytas eksplicitiškai. Tačiau nei KĮ, nei kituose teisės aktuose, nei teismų praktikoje
nėra nurodyta, kad už susitarimą (KĮ 5 str. 1 d.) gali būti baudžiama ir pažeidėju laikoma tik viena iš tokio susitarimo šalių. Palyginimui, KĮ 7 straipsnyje ir 15 straipsnyje yra
aiškiai nurodytos draudžiamų vienašalių veiksmų sudėtys, taigi legislatyvinė omisija dėl
konkrečios pažeidimo sudėties, nustatytos KĮ 5 straipsnio 1 dalyje, yra akivaizdi, dėl ko
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galimai pažeidžiamas Konstitucijos 31 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas bausmės teisėtumo
principas. Todėl teismui nusprendus tenkinti atsakovo apeliacinį skundą, egzistuoja būtinybė stabdyti bylą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą.
86. Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir tenkinti Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą.
87. Konkurencijos taryba nesutinka su Sprendimu ir pareiškėjo apeliacinio skundo
argumentais ir palaiko savo apeliaciniame skunde išdėstytą poziciją.
88. Akcentuoja, kad nepriklausomai nuo to, kad LVAT panaikino Konkurencijos
tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo rezoliucinės dalies tam tikrus punktus, tai
savaime nereiškia, jog neturi būti vertinamos ir vadovaujamasi LVAT išvadomis, kurių pagrindu tie punktai panaikinti ir kurios atskleidžia LVAT poziciją dėl šio nutarimo rezoliucinės dalies punktų panaikinimo tikslų. LVAT nagrinėjo ir vertino
Konkurencijos tarybos nutarime atliktą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV
101 straipsnio pažeidimą materialiniu ir procedūriniu aspektais, t. y. tiek konkretaus
konkurencijos taisyklių pažeidimo sudėtį, tiek tyrimo procedūrą, bei pateikė dėl jų
savo išvadas ir vertinimus, kuriais turi būti vadovaujamasi. Priešingai nei apeliaciniame
skunde nurodo pareiškėjas, LVAT tiesiogiai patvirtino iš esmės visus Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 101 straipsnio 1 dalies pažeidimo sudėties elementus, nors galutinai pažeidimas, kaip tai numatyta Konkurencijos įstatyme,
nebuvo konstatuotas.
89. Pareiškėjas apeliaciniame skunde Konkurencijos įstatymo pažeidimo konstatavimą, kaip jis atliekamas Konkurencijos tarybai priimant nutarimą, numatytą
Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punkte (dėl Konkurencijos įstatymo
numatytų sankcijų taikymo), nepagrįstai prilygina Konkurencijos tarybos jau atliktam
ir LVAT patvirtintam tam tikrų draudžiamo susitarimo sąlygų nustatymui. Nepaisant
to, kad klausimas dėl atsakomybės (sankcijos) taikymo UAB „G4S Lietuva“ šiuo atveju dar nėra išspręstas ir šiuo aspektu byla dar nėra galutinai baigta, kaip tai numato
Konkurencijos įstatymas, nėra pagrindo teigti, kad išvados dėl draudžiamo konkurenciją
ribojančio susitarimo sudarymo nebuvo padarytos ir jau ne kartą teismų patvirtintos.
90. Atsakovas pažymi, jog tai, kad įsipareigojimai priimami galutinai nekonstatavus pažeidimo ir netaikius sankcijos, nepaneigia to, jog šioje byloje jau yra nustatyti
pažeidimo – konkurenciją ribojančio susitarimo, sudėties elementai. Tai, kad LVAT įpareigojo Konkurencijos tarybą vertinti tyrimo užbaigimo nutraukiant su įsipareigojimais
galimybę jokiu būdu nereiškia, kad Konkurencijos taryba turėjo pareigą tokiu būdu baigti tyrimą, jeigu nėra tenkinamos Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte
nustatytos sąlygos, o konstatuoti ir LVAT patvirtinti pažeidimo sudėties elementai turėjo
būti ignoruojami. Be to, tai, kad nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba vertino ne tik
galimybę įtarti pažeidimą, bet pažeidimo sudėties elementus, o LVAT 2014 m. balandžio
8 d. ir 2016 m. vasario 11 d. nutartyse šias Konkurencijos tarybos išvadas patvirtino bei
vis tik nurodė įvertinti ir įsipareigojimų taikymo galimybę, kaip tik rodo, jog įsipareigojimai gali būti priimami ir nustačius draudžiamą susitarimą, ir tai jokiu būdu savaime
nepaneigia įsipareigojimų instituto esmės.
91. Dėl pareiškėjo argumentų, jog Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
ir SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimo konstatavimo faktas sukelia tam tikras pasekmes, t. y. draudimą dalyvauti viešuosiuose pirkimuose arba žalos atlyginimą, atsakovas
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pažymi, jog tai nėra teisėta ir pagrįsta priežastis ginčyti teismų jau nustatytas aplinkybes.
Pareiškėjo nurodomos pasekmės kyla iš teisės aktų reikalavimų ir neturi įtakos bei nelemia nagrinėjamo Konkurencijos tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo pagrįstumo ir
teisėtumo. Be to, ginčas dėl UAB „G4S Lietuva“ 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu paskirtos
ekonominės sankcijos tebevyksta ir Konkurencijos tarybos sprendimas, kuriuo būtų paskirta ekonominė sankcija, dar nėra įsiteisėjęs, todėl pareiškėjo argumentai ir šiuo aspektu nėra aktualūs nagrinėjamoje situacijoje.
92. Atsakovas pažymi, kad tyrimo nutraukimas priėmus įsipareigojimus neriboja
asmenų galimybės pateikti ieškinį byloje dėl žalos atlyginimo, atitinkamas Konkurencijos
tarybos nutarimas tokios galimybės nepanaikina. Todėl ir pareiškėjo argumentai dėl
UAB „Eurocash1“ pateikto ieškinio dėl žalos atlyginimo nėra reikšmingi vertinant
Konkurencijos tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.
93. Atsakovo nuomone, nėra pagrindo sutikti ir su UAB „G4S Lietuva“ apeliaciniame skunde pateiktu LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutarties aiškinimu. LVAT nenurodė,
kad Konkurencijos taryba gali būti įpareigojama priimti pareiškėjo įsipareigojimus, ar,
kad Konkurencijos taryba iš naujo turi nustatyti visą nagrinėjamo pažeidimo sudėtį.
94. Pareiškėjo apeliaciniame skunde pateikiami argumentai dėl to, kad nebuvo nustatytas konkurenciją ribojantis susitarimas, yra nepagrįsti ir prieštarauja LVAT 2014 m.
balandžio 8 d. ir 2016 m. vasario 11 d. nutarčių motyvams. LVAT jau nustatė aplinkybes dėl UAB „G4S Lietuva“ susitarimo vertinimo pagal konkurencijos teisės taisykles
ir šie klausimai nebėra reikšmingi vertinant UAB „G4S Lietuva“ įsipareigojimų atitiktį
Konkurencijos įstatymo reikalavimams ar UAB „G4S Lietuva“ atsakomybės klausimą, t. y.
2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą.
95. Konkurencijos taryba pritaria Sprendimui, kad nagrinėjamoje byloje nekyla abejonių dėl Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų taikymo, nes nagrinėjamas
Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo klausimas yra nacionalinės teisės dalykas.
96. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Eurocash1“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo UAB „G4S Lietuva“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą patenkinti. Priteisti UAB „Eurocash1“ iš
UAB „G4S Lietuva“ bylinėjimosi išlaidas.
97. Trečiojo suinteresuoto asmens įsitikinimu, visiškai nepagrįsta būtų laikyti, jog teismas įpareigojo Tarybą priimti konkretaus turinio nutarimą, t. y. patvirtinti
G4S pateiktus įsipareigojimus, o tyrimą nutraukti. Remiantis Konkurencijos įstatymo
28 straipsniu, būtent Taryba turi išimtinę kompetenciją įvertinti, ar egzistuoja pagrindas tyrimą nutraukti patvirtinus ūkio subjekto įsipareigojimus. Teismas, priimdamas
Sprendimą, nevertino (ir negalėjo vertinti) to, ar egzistavo visos trys būtinosios sąlygos
tam, kad Taryba turėtų teisę patvirtinti G4S pateiktus įsipareigojimus ir tyrimą nutraukti,
todėl teismas negalėjo įpareigoti Tarybos priimti nutarimą, kuriuo būtų patvirtinti G4S
pateikti įsipareigojimai.
98. Eurocash nuomone, pareiškėjas netinkamai aiškina įsipareigojimų instituto
esmę nurodydamas, jog įsipareigojimų patvirtinimas visais atvejais reiškia ir pažeidimo
nebuvimą. Nagrinėjamu atveju tai, kad G4S padarė pažeidimą buvo konstatuota tiek
LVAT 2014 metų balandžio 8 d. nutartimi, tiek dar kartą 2014 metų Nutarimu (kuris
buvo priimtas įgyvendinant 2014 metų balandžio 8 d. teismo nutartį). Atsižvelgiant į tai,
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nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo laikyti, kad pareiškėjas yra tik įtariamas padaręs
pažeidimą, o net ir patvirtinus įsipareigojimus, jo padarytas ir nustatytas konkurencijos
teisės pažeidimas dėl kokių nors priežasčių galėtų būtų nekonstatuojamas.
99. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, jog byloje susiklosčiusi situacija bei
aplinkybė, jog Taryba buvo įpareigota atlikti papildomą tyrimą dėl galimo G4S įsipareigojimų patvirtinimo, nepaneigia LVAT konstatuoto pažeidimo. LVAT 2014 m. balandžio
8 d. nutartimi konstatuotos nagrinėjamai bylai teisiškai reikšmingos faktinės aplinkybės
nebeturi būti įrodinėjamos nagrinėjamoje administracinėje byloje, o nutartimi konstatuoti būtini konkurencijos teisės pažeidimo elementai turi res judicata galią bylos šalims
bei teismams.
100. Priešingai nei teigia pareiškėjas, aplinkybė, kad 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi buvo panaikintas 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos nutarimas Nr. 2S-15 (toliau –
2012 m. Nutarimas) nepaneigia to, jog pačioje teismo nutartyje buvo konstatuotas pažeidimas. Eurocash nuomone, šioje administracinėje byloje turi būti remiamasi ne 2012 m.
Nutarimo (kuris yra panaikintas), o 2014 m. balandžio 8 d. teismo nutarties išvadomis.
Priešingai nei bando įrodyti pareiškėjas, aplinkybė, kad LVAT nustatė, jog Taryba atliko procedūrinį pažeidimą ir tuo pagrindu panaikino 2012 m. Nutarimą niekaip nesąlygoja teismo padarytų išvadų bei po papildomo tyrimo Tarybos padarytų išvadų dėl G4S
veiksmų prieštaravimo konkurencijos teisės reikalavimams pagrįstumo.
101. Eurocash pažymi, jog tai, kad dalis 2014 m. Nutarimo teksto sutampa su
2012 m. Nutarimo tekstu, neleidžia daryti išvados, kad 2014 m. Nutarimas yra nepagrįstas ar tuo labiau – negaliojantis. Priimdama 2014 m. Nutarimą, Taryba vadovavosi įsigaliojusia 2014 m. balandžio 8 d. LVAT nutartimi. Šioje Nutartyje teismas patvirtino ir dalį
Tarybos išvadų dėl nustatyto pažeidimo, kurios buvo išdėstytos 2012 m. Nutarime.
102. Tai, kad LVAT panaikino 2012 m. Nutarimą, nereiškia, kad teismas tokiu
būdu konstatavo, jog visos 2012 metų nutarime išdėstytos išvados buvo nepagrįstos ar
kad Tarybai reikia iš naujo atlikti visą tyrimą. Teismas įpareigojo Tarybą atlikti papildomą tyrimą vienu aspektu – įvertinant, ar G4S pateikti įsipareigojimai gali būti patvirtini.
Atsižvelgiant į tai, šios administracinis bylos objektu nėra klausimas, ar pareiškėjas atliko Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio pažeidimą, nes pažeidimo aplinkybės ir sudėtis buvo konstatuoti įsiteisėjusia teismo nutartimi dar 2014 metais.
Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad bylos nagrinėjimo metu būtų pasikeitusios esminės aplinkybės, kurios leistų svarstyti galimybę iš naujo įvertinti, ar G4S savo veiksmais
atliko konkurencijos teisės pažeidimą. Tokios aplinkybės nėra minimos ir G4S apeliaciniame skunde dėl Sprendimo.
103. Eurocash nuomone, pareiškėjo prašymas kreiptis į ESTT ir su juo susiję apeliacinio skundo argumentai taip pat yra nepagrįsti. Kaip minėta, LVAT dar 2014 metais
patvirtino pažeidimo faktą. Visas tolesnis bylos nagrinėjimas (tiek Tarybai atliekant papildomą tyrimą, tiek ir toliau bylą nagrinėjant teismuose) nebėra susijęs su pažeidimo
fakto nustatymu ar jo įrodinėjimu. Po minėtos nutarties priėmimo bei įsiteisėjimo, toliau
yra nagrinėjami įvairūs aspektai, susiję su galimybe užbaigti bylą patvirtinant pareiškėjo pasiūlytus įsipareigojimus (tačiau tai nereiškia, kad kartu ir pripažįstant, jog G4S nepadarė konkurencijos teisės pažeidimo). G4S formuojami klausimai ESTT yra susiję su
pažeidimo fakto egzistavimo aspektais, dėl ko šioje byloje ginčas nekyla, todėl visi pareiškėjo apeliaciniame skunde pateikti argumentai bei motyvai, kuriais siekiama iš naujo
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patikrinti, ar G4S pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus, nėra teisiškai reikšmingi
nagrinėjamai bylai, todėl atmestini.
104. Eurocash pritaria Tarybos apeliaciniame skunde išdėstytiems argumentams,
kad Sprendimo motyvas, jog vien pažeidimo pobūdis neleidžia daryti išvados, kad pareiškėjo susitarimus su bankais reikėtų vertinti kaip darančius esminę žalą Konkurencijos
įstatymo saugomiems interesams, yra nepagrįstas.
105. Teismas tik formaliai nurodė, jog konkurenciją ribojančių susitarimų, kurie galėtų turėti potencialų poveikį konkurencijai atveju, žala nėra esminė. Kaip nustatė Taryba tyrimo metu bei patvirtino LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi, „sudarius įsipareigojimo pirkti paslaugas iš vieno tiekėjo sutartis, paklausa ir pasiūla didelėje
rinkos dalyje tapo įšaldyta“ (88 punktas). Tokia išvada, be pagrindžia Tarybos poziciją,
kad nagrinėjamu atveju buvo padaryta esminė žala įstatymų saugomiems interesams.
Nesant vienos iš esminių Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytų sąlygų (esminės žalos nebuvimas), nebuvo pagrindo ir patvirtinti G4S pateiktų
įsipareigojimų.
106. Teismas Sprendime nepagrįstai nustatė, kad poveikį konkurencijai galėjo daryti tik visi trys susitarimai su bankais, todėl pažeidimo trukmė sietina su laikotarpiu, kada
galiojo visi trys susitarimai. Eurocash sutinka su Tarybos pozicija, jog tokiu būdu teismas
nepagrįstai nukrypo nuo ESTT suformuoto vertikalių susitarimų kumuliatyvaus poveikio
vertinimo. Pritartina Tarybos pozicijai, kad net jeigu Sprendimo motyvai dėl pažeidimo
trukmės ir būtų pagrįsti, tai nekeistų Tarybos vertinimo dėl esminės žalos Konkurencijos
įstatymo saugomiems interesams, nes bet kokiu atveju beveik trejus metus įėjimo į atitinkamas rinkas galimybės G4S konkurentams buvo reikšmingai ribojamos.
107. Eurocash taip pat pritaria atsakovui, kad konkurencijos teisės pažeidimai ir
konkreti jų žala egzistuoja nepriklausomai nuo ūkio subjektų bei vartotojų subjektyvaus
suvokimo, o esminės žalos įvertinimo reikalavimas negali būti siejamas su Tarybos pareiga nustatyti konkrečius subjektus, kurių interesai buvo pažeisti dėl sudarytų konkurenciją ribojančių susitarimų.
108. Trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su atsakovo nuomone, kad
Sprendimo motyvai dėl to, jog Taryba nenustatė, kad pareiškėjo veiksmai padarė esminės žalos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams, yra nepagrįsti. Taip pat pritaria Tarybos pozicijai, jog įsipareigojimų instituto taikymas priklauso nuo individualių
bylos aplinkybių.
109. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“, atskirsdamas į atsakovo atsiliepimą, teismui
pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose pažymi, kad atsakovas nepaneigė, kad efektyviausias ir pats tiesiausias kelias į teisingumo įvykdymą šioje byloje buvo
ir yra apelianto įsipareigojimų priėmimas. Visos teisinės ir faktinės prielaidos taikyti KĮ
28 straipsnio 3 dalies 2 punktą buvo pagrįstai patvirtintos Sprendimu.
110. Atsakovas neatsako, nuo kada SESV 101 straipsnio 1 dalis ir KĮ 5 straipsnio
1 dalis leidžia už tariamai draudžiamo susitarimo sudarymą pažeidėju laikyti ir bausti
tik vieną susitarimo šalį. Pagal šiai bylai aktualų LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties
išaiškinimą, kita Susitarimų su apeliantu šalis – bankai – apskritai nėra laikomi sudarę
draudžiamą susitarimą SESV 101 straipsnio 1 dalies ir KĮ 5 straipsnio 1 dalies prasme,
todėl atsakovo teisinė klaida sąlygoja išvadą, kad pareiškėjas būtų laikomas pažeidėju, nes
sudarė draudžiamą susitarimą pats su savimi.
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111. Teismui sprendžiant, kad gali egzistuoti pagrindai tenkinti atsakovo apeliacinį
skundą, byloje neabejotinai privalo būti nustatyta, ar atsakovo „inovatyvumas“, aiškinant,
kad SESV 101 straipsnio 1 dalies ir KĮ 5 straipsnis taikytini vienašaliams veiksmams, gali
būti suderinamas su ES teise ir Lietuvos Konstitucija.
112. LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje pabrėžė, kad atsakovas itin paviršutiniškai ir formaliai taikė KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir padarė esminį procedūrinį
pažeidimą (ABTĮ 91 str. 1 d. 3 p.), taigi teismas patvirtino, jog dar iki 2012 m. gruodžio
20 d., t. y. pirmojo atsakovo nutarimo priėmimo, pareiškėjas turėjo pagrįstą lūkestį, kad
jo KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu pateiktus įsipareigojimus atsakovas įvertins tinkamai ir egzistuojant numatytoms sąlygoms įsipareigojimus priims ir nutrauks tyrimą nekonstatuodamas pažeidimo.
113. Pareiškėjas turi įstatymo numatytą teisę teismine tvarka reikalauti retrospektyviai įvertinti, ar atsakovas tinkamai taikė KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Atsakovui
netinkamai taikius KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto sąlygas, apeliantas dėl paties atsakovo padarytos klaidos nepraranda pirminės teisės į tinkamą šios normos taikymą, t. y.
nutraukti tyrimą priimant pareiškėjo įsipareigojimus.
114. LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi buvo panaikinta atsakovo išvada dėl
pareiškėjo neva padaryto pažeidimo; o LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje expressis
verbis nurodyta, kad tariamo pažeidimo LVAT apskritai netyrė. Atsakovo pozicija, iškraipanti ir neigianti atsakovui nepalankius faktus ir išvadasnegali būti toleruojama. Be to,
atsakovas šiame procese yra pripažinęs, kad pažeidimas LVAT 2014 m. balandžio 8 d.
nutartimi nebuvo „galutinai“ konstatuotas. Atsakovo pozicijos keitimas savaime sudaro
pagrindą atmesti jo poziciją. Atsakovo elgesys akivaizdžiai pažeidžia proporcingumo ir
nepiktnaudžiavimo valdžia principus.
115. Atsakovas nepaneigė, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. ir 2016 m. vasario
11 d. nutartyse vertindamas ginčo dalyku esančius Susitarimus tik įvertino, kad pastarieji Susitarimai (kaip tokie) yra laikomi susitarimais KĮ 5 straipsnio 1 dalies ir SESV
101 straipsnio 1 dalies prasme ir gali būti vertinami šių straipsnių kontekste. Vien tai negali būti prilyginama išvadai dėl pažeidimo realaus konstatavimo, juolab kad patį atsakovo Nutarimą LVAT panaikino visa apimtimi.
116. Draudimą toleruoti atsakovo veiksmus patvirtina ir savo prigimtimi į šią
bylą panašių baudžiamųjų bylųsprendimo modelis, t. y. teismui konkrečios bylos atveju
vertinant subjekto atliktus veiksmus gali pasitvirtinti, kad veika (neteisėti veiksmai) yra
padaryta; žala ir priežastinis ryšys yra konstatuoti, tačiau nesant kito esminio sudėties
elemento – kaltės – teisės pažeidimas nėra ir negali būti konstatuojamas. Taigi tam tikrų pažeidimo sudėties elementų patvirtinimas, nesant galutinio sprendimo dėl įrodyto
pažeidimo, nėra pagrindas atitinkamą subjektą laikyti pažeidėju. Tuo tarpu šioje byloje
atsakovas laiko pažeidimą įrodytu vien dėl savo išvados apie pažeidimą.
117. Atsakovas, akcentuodamas LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties privalomumą (ko neneigia ir pareiškėjas), ignoruoja LVAT išaiškinimą, kad poveikį konkurencijai SESV 101 straipsnio 1 dalies ir KĮ 5 straipsnio 1 dalies prasme galėjo daryti tik visų
Susitarimų bendro galiojimo laikotarpiu nesant jokių objektyvių kliūčių. Tačiau visi ginčo dalyku esantys Susitarimai negalėjo padaryti nei esminės žalos, nei poveikio konkurencijai, nes vienu metu faktinio poveikio konkurencijai nedarė dėl objektyvių techninių
kliūčių, kurios nuo pareiškėjo nepriklausė. Atsakovas neįrodė pagrindų bausti pareiškėją.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
Dėl faktinių aplinkybių
118. Ši byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (2016 m. birželio 2 d. įstatymo
Nr. XII2399 redakcija) normomis, įsigaliojusiomis nuo 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymui (Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).
119. Ginčas byloje kilo dėl Konkurencijos tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo
Nr. 2S9/2014, kuriuo Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „G4S Lietuva“ pažeidė
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalį bei skyrė jai 9 437 800 Lt (2 733 375 Eur) baudą,
teisėtumo ir pagrįstumo.
120. Kaip nustatyta byloje pateiktais įrodymais, Konkurencijos taryba 2012 m.
gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 2S-15 pripažino, kad UAB „G4S Lietuva“, SEB bankas,
„Swedbank“ bei DNB bankas, sudarę susitarimus dėl pinigų tvarkymo paslaugų pirkimo, kuriais buvo ribojama konkurencija, pažeidė KĮ 5 straipsnio 1 dalį bei SESV
101 straipsnio 1 dalį ir už šį pažeidimą skyrė minėtoms bendrovėms baudas, taip pat
išsprendė kitus su atliktu tyrimu susijusius klausimus.
121. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1980-121/2013, iškeltoje pagal pareiškėjų
UAB „G4S Lietuva“, AB SEB banko, „Swedbank“ AB, AB DNB banko skundus, pakeitė Konkurencijos tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 2S-15, sumažindamas
pareiškėjams UAB „G4S Lietuva“, AB SEB bankui bei „Swedbank“, AB, AB DNB bankui skirtas baudas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs šią bylą
apeliacine tvarka, 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą pakeitė: panaikino Konkurencijos tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 2S-15 rezoliucinės dalies punktus, kuriais
UAB „G4S Lietuva“, AB SEB bankas, „Swedbank“, AB bei AB DNB bankas pripažinti pažeidę KĮ 5 straipsnio 1 dalį bei SESV 101 straipsnio 1 dalį ir už šį pažeidimą jiems skirtos
baudos, bei grąžino bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti.
122. Konkurencijos taryba šioje byloje ginčijamu 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu
Nr. 2S9/2014 pripažino, kad UAB „G4S Lietuva“, 2007 m. sudariusi susitarimą su AB SEB
banku, 2008 m. – susitarimą su „Swedbank“, AB, 2008 m. – susitarimą su AB DNB banku, kuriais šie bankai įsipareigojo visas pinigų tvarkymo paslaugas pirkti tik iš UAB „G4S
Lietuva“, pažeidė KĮ 5 straipsnio 1 dalį bei SESV 101 straipsnio 1 dalį, bei skyrė jai
9 437 800 Lt (2 733 375 Eur) baudą.
123. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 14 d. sprendimu
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konstatavęs, kad Konkurencijos taryba, netirdama ir nevertindama esminės žalos ekonominio aspekto, jį grįsdama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje nustatytomis aplinkybėmis, netinkamai įvykdė minėtą nutartį, panaikino pastarosios 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 2S-9/2014 ir perdavė Konkurencijos
tarybai iš naujo atlikti papildomą tyrimą. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, papildomas tyrimas turėjo apimti ir naujų duomenų surinkimą, jų visapusišką ir objektyvų vertinimą, tuo tarpu Konkurencijos taryba tik formaliai įvertino UAB „G4S Lietuva“
pateiktus įsipareigojimus, pašalindama formalų procedūrinį pažeidimą. Papildomo tyrimo neatlikimas (netinkamas atlikimas) laikytinas esminiu procedūros pažeidimu, todėl
Konkurencijos taryba įpareigota pakartotinai iš naujo atlikti papildomą tyrimą, kad būtų
tinkamai įvykdyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d.
nutartis bei būtų įvertinti pareiškėjo pateikti įsipareigojimai, pagrindžiant ne tik KĮ kontekste, bet ir ekonominiu vertinimu, detaliai atsakant į pareiškėjo nurodytus argumentus
bei įvertinant atskirai sudarytų susitarimų su bankais kumuliatyvų poveikį konkurencijai
pinigų tvarkymo bei inkasavimo su tiesioginiu pinigų įskaitymu nuotoliniu būdu rinkose, pažeidimo trukmę, kitas reikšmingas aplinkybes įsipareigojimų vertinimui iš esmės.
124. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. vasario 11 d. nutartimi
panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 14 d. sprendimą ir
perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsižvelgdamas į tai, kad
apeliacinės instancijos teismas UAB „G4S Lietuva“ pateiktų įsipareigojimų pagrįstumo
(atitikties Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytiems kriterijams) aspektu nevertino ir dėl esminės žalos įstatymų saugomiems interesams buvimo
/ nebuvimo ar būtinybės šiuo aspektu pildyti tyrimą nepasisakė, pirmosios instancijos
teismo išvadą, kad Konkurencijos taryba, tik formaliai įvertinusi UAB „G4S Lietuva“
pateiktus įsipareigojimus, pašalino tik formalų procedūrinį pažeidimą, papildomo tyrimo neatliko (atliko netinkamai), kas laikytina esminiu procedūros pažeidimu ir dėl ko
Konkurencijos taryba įpareigotina pakartotinai iš naujo atlikti papildomą tyrimą, kad
būtų tinkamai įvykdyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio
8 d. nutartis, apeliacinės instancijos teismas pripažino nepagrįsta. Kartu teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs skundą dėl Konkurencijos
tarybos nutarimo, galėjo įvertinti, ar Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo nesant
Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytos sąlygos nutraukti tyrimą ir priimti atitinkamą procesinį sprendimą: nustatęs, kad Konkurencijos taryba
pagrįstai konstatavo nesant Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytos sąlygos nutraukti tyrimą, įvertinti nutarimo skirti sankciją už padarytą pažeidimą teisėtumą ir pagrįstumą bei priimti vieną iš Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio
1–4 punktuose numatytų sprendimų; nustatęs, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai
konstatavo nesant Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytos
sąlygos nutraukti tyrimą, panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti tam, kad būtų priimtas sprendimas, numatytas Konkurencijos
įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte.
125. Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamu 2016 m. rugsėjo
14 d. sprendimu konstatavo, kad Konkurencijos taryba nurodė aplinkybių, kurios galėtų rodyti esminės žalos KĮ saugomiems interesams faktą (pavyzdžiui, pažeidimo mastas,
potenciali žala bankų klientams ir kt.), tačiau nemotyvuotai atmetė aplinkybes, kurios
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paneigia esminės žalos KĮ saugomiems interesams darymo faktą (pažeidimo pavojingumo laipsnis ir kt.), klaidingai nustatė kai kurių aplinkybių turinį (pavyzdžiui, pažeidimo
trukmę). Įvertinusi analizuotų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija laikėsi pozicijos, kad
KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme esminę žalą rodančių aplinkybių nepakanka
patvirtinti, kad buvo esminė žala KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme. Remdamasis
tokiais argumentais, teismas nusprendė grąžinti bylą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti tam, kad būtų priimtas sprendimas, numatytas
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte.
126. Apeliaciniuose skunduose pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „G4S Lietuva“
prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimą, panaikinant ir pašalinant iš sprendimo motyvuojamosios sprendimo dalies visas
konstatuotas aplinkybes ir motyvus dėl UAB „G4S Lietuva” padaryto KĮ 5 straipsnio
1 dalies, SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimo ir nurodytas su pažeidimo konstatavimu
susijusias aplinkybes, o atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą –
atmesti UAB „G4S Lietuva“ skundą ir palikti Nutarimą nepakeistą.
Dėl pažeidimo vertinimo
127. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjo argumentus, kad nagrinėjamoje byloje nėra įrodyta, jog sudarytas
konkurencijos teisę pažeidžiantis susitarimas. Teismas nurodė, kad tiek LVAT 2014 m.
balandžio 8 d. nutartyje, tiek LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje yra nurodyta, kad
nagrinėjamoje situacijoje pagrįstai konstatuotas ir susitarimo buvimas, ir jo poveikis
konkurencijai. LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje nurodė, kad pareiškėjai nepagrindė galimų išimčių taikymo nagrinėjamu atveju. Teismas pabrėžė, kad šie išaiškinimai yra
privalomi ir teisėjų kolegija jais vadovaujasi.
128. Pareiškėjas savo apeliaciniame skunde teigia, kad skundžiamame sprendime
aiškiai suklysta, jog LVAT 2014 m. balandžio 8 d. ir 2016 m. vasario 11 d. nutartyse konstatuotas apelianto padarytas SESV 101 straipsnio 1 dalies ir KĮ 5 straipsnio 1 dalies pažeidimas. Pareiškėjas tokią poziciją grindžia argumentais, kad LVAT 2014 m. balandžio
8 d. nutartimi panaikino atsakovo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo 1 punktą, kuriuo
pareiškėjas buvo pripažintas pažeidusiu minėtas teisės normų nuostatas, be to galimybės
konstatuoti pažeidimą paminėjimas 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje negali būti prilyginamas išvadai dėl pažeidimo realaus konstatavimo. Taip pat pareiškėjas mano, jog LVAT
2014 m. balandžio 8 d. nutartyje tik vertino, ar susitarimai gali būti laikomi patenkančiais į KĮ 5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, tačiau jokių
galutinių išvadų dėl pažeidimo buvimo toje nutartyje nebuvo padaryta. Pareiškėjo poziciją, jo nuomone, patvirtina ir LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje suformuluotas
įpareigojimas atsakovui deramai įvertinti pareiškėjo pateiktus įsipareigojimus, o šį institutą reglamentuojančios normos (KĮ 28 str. 3 d. 2 p.) aiškiai nurodo, kad įsipareigojimai
yra priimami ir tyrimas nutraukiamas be pažeidimo konstatavimo. Be to, pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje expressis verbis (lot. tiesiogiai)
nurodė, kad netyrė, ar pareiškėjas pažeidė SESV 101 straipsnio 1 dalį ir KĮ 5 straipsnio
1 dalį.
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129. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad neatsižvelgiant į tai,
kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo rezoliucinės dalies tam tikrus punktus, savaime nereiškia, jog neturi būti vertinamos ir vadovaujamasi šio teismo išvadomis, kurių pagrindu tie punktai panaikinti.
Atsakovo nuomone, nors pažeidimas, kaip tai numatyta Konkurencijos įstatyme, nebuvo
konstatuotas, LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje tiesiogiai patvirtino iš esmės visus
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimo
sudėties elementus, be to tai buvo patvirtinta ir LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje.
Tai, kad 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
nurodė atsakovui atlikti papildomą tyrimą konkrečiu aspektu – įvertinti įsipareigojimų
priėmimo galimybę, ir šiuo aspektu tyrimas buvo tęsiamas ir vertinama galimybė nutraukti tyrimą patvirtinus įsipareigojimus, savaime nėra priežastis teigti nesant galutinių
šio teismo išvadų dėl to, kad nebuvo sudarytas draudžiamas konkurenciją ribojantis susitarimas. Be to, atsakovo nuomone, įpareigojimas vertinti įsipareigojimų priėmimo ir tyrimo nutraukimo galimybę jokiu būdu nereiškia, kad Konkurencijos taryba tokiu būdu
turėjo baigti tyrimą, jeigu nėra tenkinamos KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytos
sąlygos, o konstatuoti ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo patvirtinti pažeidimo sudėties elementai turėjo būti ignoruojami.
130. Trečiasis suinteresuotas asmuo pateiktame atsiliepime teigia, kad aplinkybė, jog Taryba buvo įpareigota atlikti papildomą tyrimą dėl galimo G4S įsipareigojimų
patvirtinimo, nepaneigia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konstatuoto pažeidimo. Taryba atliko tyrimą, kurio išvadas išdėstė 2012 m. gruodžio 20 d. nutarime.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino šį nutarimą, tačiau, trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, tai nereiškia, kad teismas tokiu būdu konstatavo, jog visos
2012 metų nutarime išdėstytos išvados buvo nepagrįstos ar kad Tarybai reikia iš naujo
atlikti visą tyrimą. Teismas įpareigojo Tarybą atlikti papildomą tyrimą vienu aspektu –
įvertinant, ar G4S pateikti įsipareigojimai gali būti patvirtinti. Atsižvelgdamas į tai, trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad šios administracinės bylos objektu nėra klausimas,
ar G4S atliko Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio pažeidimą, kadangi pažeidimo aplinkybės ir sudėtis buvo konstatuoti įsiteisėjusia teismo nutartimi dar
2014 metais. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad bylos nagrinėjimo metu būtų pasikeitusios esminės aplinkybės, kurios leistų bent svarstyti galimybę iš naujo įvertinti, ar
G4S savo veiksmais atliko konkurencijos teisės pažeidimą. Tokios aplinkybės nėra minimos ir G4S apeliaciniame skunde dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamo 2016 m.
rugsėjo 14 d. sprendimo.
131. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija visų pirma akcentuoja byloje aktualų teisinį reguliavimą. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar
gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas
arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. Iš esmės analogiškas draudimas įtvirtintas ir
SESV 101 straipsnio 1 dalies a punkte: kaip nesuderinami su vidaus rinka yra draudžiami visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie
gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje, būtent tie, kuriais tie207
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siogiai ar netiesiogiai nustatomos pirkimo ar pardavimo kainos arba kokios nors kitos
prekybos sąlygos.
132. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas skiria susitarimus,
kuriais siekiama riboti konkurenciją pagal tikslą (,,siekiama riboti“) ir susitarimus, ribojančius konkurenciją pagal pasekmes (,,riboja ar gali riboti“). Konkurencijos teisės pažeidimų išskyrimą į susitarimus, turinčius antikonkurencinį tikslą, ir susitarimus pagal
poveikį konkurencijai pripažįsta ir Teisingumo Teismas bei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., 2009 m. birželio 4 d. ESTT sprendimo byloje T-Mobile
Netherlands ir kt., C-8/08, EU:C:2009:343, 28–29 p.; 2009 m. spalio 6 d. ESTT sprendimo byloje GlaxoSmithKline Services Unlimited, C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P,
C-519/06 P, EU:C:2009:610, 55 p.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m.
balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-290/2012).
133. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog,
atskleidžiant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto turinį, turi būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525‑2577/2011, 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A858-294/2011).
134. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas draudimas monopolizuoti gamybą ir rinką bei įpareigojimas saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę. Aiškindamas šią konstitucinę nuostatą, Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra pažymėjęs, kad joje yra įtvirtintos ūkinės
veiklos laisvės ir iniciatyvos teisinės garantijos, būtinos efektyviam rinkos ūkio funkcionavimui (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d., 1999 m. spalio 6 d.
nutarimus). Viena iš teisinių garantijų, būtinų efektyviam rinkos ūkio funkcionavimui,
yra tai, kad įstatymų leidėjas yra konstituciškai įpareigotas išleisti įstatymus, kurie saugotų sąžiningos konkurencijos laisvę. Taigi, remiantis oficialios konstitucinės doktrinos
nuostatomis, galima teigti, jog sąžiningos konkurencijos laisvė – konstitucinė vertybė,
kadangi, Konstitucinio Teismo teigimu, sąžiningos konkurencijos apsauga yra pagrindinis būdas užtikrinti asmens ir visuomenės interesų darną reguliuojant ūkinę veiklą
(Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d., 2000 m. spalio 18 d. nutarimai). Konstitucinis
Teismas taip pat yra konstatavęs, kad konstitucinė sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija įpareigoja valstybės valdžios, savivaldybių institucijas teisinėmis priemonėmis užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę; tokios priemonės – tai ūkio subjektų susitarimų,
kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, draudimas, piktnaudžiavimo vyraujančia padėtimi draudimas, rinkos koncentracijos kontrolė
bei atitinkami koncentracijos draudimai, nesąžiningos konkurencijos draudimas, įstatymuose nustatytų sąžiningos konkurencijos apsaugos taisyklių laikymosi kontrolė, atsakomybė už jų pažeidimus (Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas).
135. Konstituciniai sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvai įgyvendinami
žemesnės galios teisės aktuose.
136. Konkurencijos įstatymas tiesiogiai neišskiria horizontaliųjų ir vertikaliųjų susitarimų rūšių ir jų apibrėžimų neįtvirtina. Vertikalaus susitarimo apibrėžimą numato Reikalavimų ir sąlygų susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali
itin riboti konkurencijos, patvirtintų Konkurencijos tarybos 2000 m. sausio 13 d. nuta208
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rimu Nr. 1, 2 punktas, 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2790/1999
dėl Sutarties 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms 2 straipsnio 1 dalis bei pastarąjį reglamentą pakeitusio 2010 m. balandžio
22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims 4 straipsnio a punktas. Pagal šių teisės aktų nuostatas vertikaliaisiais susitarimais
laikomi susitarimai ar suderinti veiksmai tarp dviejų ar daugiau ūkio subjektų, kurių
kiekvienas, vykdydamas susitarimo sąlygas, veikia skirtingame prekės gamybos ar platinimo grandinės lygmenyje, ir kurie yra susiję su sąlygomis, suteikiančiomis galimybę
šalims pirkti, parduoti ar perparduoti tam tikras prekes ar paslaugas. Pagal nusistovėjusią
Teisingumo Teismo praktiką susitarimai, sudaryti skirtinguose ekonominės veiklos lygiuose veikiančių ūkio subjektų, t. y. vertikalūs susitarimai, gali būti laikomi susitarimais
SESV 101 straipsnio 1 dalies prasme ir jiems gali būti taikomas šioje nuostatoje numatytas draudimas (šiuo klausimu žr. 1966 m. liepos 13 d. ESTT sprendimą byloje Consten
ir Grundig prieš EEB Komisiją, 56/64 ir 58/64, EU:C:1966:41; 1995 m. spalio 24 d.
ESTT sprendimo byloje Bundeskartellamt prieš Volkswagen ir VAG Leasing, C‑266/93,
EU:C:1995:345, 17 p.; 2006 m. gruodžio 14 d. ESTT sprendimo byloje Confederación
Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, EU:C:2006:784, 37 p.).
137. Teisėjų kolegija pažymi, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties 79 punkte
atsižvelgiant į byloje nepaneigtą tirtų paslaugų svarbą bankams, būtinybę užtikrinti
paslaugos nepertraukiamumą, objektyvios rinkos aplinkybės buvo įvertintos kaip patvirtinančios įsipareigojimo pirkti paslaugas tik iš vieno tiekėjo buvimo realumą. Taigi,
Susitarimais su bankais buvo sudaryti įsipareigojimai pirkti paslaugas tik iš vieno tiekėjo,
kuriais bankai apribojo savo galimybes pirkti paslaugas iš kitų paslaugų teikėjų. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Vertikalių apribojimų gairėse įsipareigojimas pirkti iš vieno paslaugų tiekėjo yra įtvirtintas kaip vienas iš labiausiai paplitusių vertikaliųjų susitarimų.
Pagal Teisingumo Teismo praktiką iš esmės išimtinio pirkimo susitarimų tikslas nėra
apriboti konkurenciją SESV 101 straipsnio prasme, tačiau reikia patikrinti, ar jais nesiekiama ją trukdyti, riboti arba iškraipyti (2009 m. balandžio 2 d. ESTT sprendimas byloje
Pedro IV Servicios, C-260/07, EU:C:2009:215, 83 p.).
138. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, jog Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą, užtikrinant iš Konstitucijos kylantį bendrosios kompetencijos teismų
praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę (be kitų svarbių veiksnių) turi šie veiksniai: bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo
pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose; žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra
saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose; aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai privalo, peržiūrėdami žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimus,
tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais; tie
kriterijai turi būti aiškūs ir ex ante žinomi teisės subjektams, inter alia žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismams (vadinasi, bendrosios kompetencijos teismų
jurisprudencija turi būti prognozuojama); bendrosios kompetencijos teismų praktika
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atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina;
toks bendrosios kompetencijos teismų praktikos koregavimas (nukrypimas nuo teismus ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų ir naujų precedentų kūrimas) visais atvejais turi būti deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas atitinkamuose bendrosios
kompetencijos teismų sprendimuose (2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje sprendė, kad paminėtos nuostatos
dėl jurisprudencijos tęstinumo taikytinos ir administracinių teismų praktikai (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-293/2012). Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje (2008 m. liepos 3 d.
įstatymo Nr. X-1685 redakcija) taip pat nurodyta, kad teismai, priimdami sprendimus
atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių,
suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš
esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar
objektyviai būtina.
139. Šiuo aspektu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. vasario 11 d. nutartyje apibendrindamas LVAT 2014 m. balandžio 8 d. išdėstytą poziciją nurodė, kad „pažeidimas pagrįstai konstatuotas pinigų
tvarkymo paslaugų ir inkasavimo su grynųjų pinigų įskaitymu tiesioginio ryšio su banku
būdu rinkose; aplinkybė dėl sudarytų pinigų tvarkymo paslaugų bei inkasavimo su
tiesioginiu pinigų įskaitymo nuotoliniu būdu įrodyta. Minėtomis sutartimis atitinkami
bankai su paslaugų teikėju UAB „G4S Lietuva“ susitarė dėl paslaugų teikimo; vien įsipareigojimo pirkti paslaugas tik iš vieno paslaugų teikėjo savaime nereiškia konkurencijos
teisės pažeidimo. Siekiant jį konstatuoti, būtina identifikuoti draudžiamo susitarimo buvimo elementus. Atsižvelgiant į tai, jog iš sutarčių teksto negalima vienareikšmiškai teigti,
kad sutarčių tikslas buvo riboti konkurenciją, to neteigia ir Konkurencijos taryba, būtina
nustatyti, ar nagrinėjamu atveju gali būti konstatuojamas sutarčių poveikis konkurencijai. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismu, jog Konkurencijos tarybos atliktas susitarimų poveikio vertinimas konkurencijai yra pagrįstas: Konkurencijos taryba
atsižvelgė į susitarimų pobūdį, konstatavusi susitarimuose įtvirtintus apribojimus bankams pirkti paslaugas iš kitų nei UAB „G4S Lietuva“ paslaugų teikėjų, ištyrė atitinkamos
rinkos struktūrą, konstatavusi, kad teikėjo rinkos dalis 2007–2011 m. sudarė ne mažiau
kaip 95 proc. visų pinigų tvarkymo paslaugų rinkoje, kai tuo tarpu trys didžiausi pinigų tvarkymo paslaugų pirkėjai per nagrinėjamą laikotarpį pirko ne mažiau kaip 85 proc.
paslaugų. Konstatuotos rinkų dalys neleidžia poveikio konkurencijai vertinti kaip mažai tikėtino, remiantis Europos Komisijos Vertikaliųjų apribojimų gairių (toliau – ir
Vertikaliųjų apribojimų gairės) 135 punkte (2000 m. gairių 143 punkte) nustatytais kriterijais (didžiausio tiekėjo rinkos dalis ne mažesnė nei 30, o penkių didžiausių – ne mažesnė nei 50 proc.). Atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos analizuotų rinkų dinamiką, trijų
didžiausių pinigų tvarkymo paslaugų pirkėjų sudarytos sutartys, kuriomis šie pirkėjai įsipareigojo paslaugas pirkti tik iš UAB „G4S Lietuva“, galėjo riboti konkurenciją, t. y. daryti
kumuliatyvų poveikį konkurencijai pinigų tvarkymo bei inkasavimo su tiesioginiu pinigų įskaitymu nuotoliniu būdu rinkose; nėra pagrindo konstatuoti, kad tirti susitarimai
skatino techninę ar ekonominę pažangą, t. y. tenkino individualiosios išimties kriterijus“.
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Papildomai pažymėtina, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties 91–92 punktuose
taip pat konstatuota, kad galimybė taikyti bendrąją išimtį nagrinėjamu atveju taip pat nebuvo pagrįsta.
140. Kitaip tariant, minėtose nutartyse Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškiai pripažino, kad nagrinėjamoje situacijoje pagrįstai konstatuotas tiek susitarimo buvimas, tiek jo poveikis konkurencijai, o bendrosios ir individualiosios išimties
taikymo galimybių nebuvo pagrindo konstatuoti, todėl teisėjų kolegija šias aplinkybes
laiko nustatytomis ir pakartotinai dėl jų nepasisako. Tuo pačiu minėtus LVAT 2014 m.
balandžio 8 d. nutartyje nustatytus elementus vertindama sistemiškai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje byloje nagrinėjamas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
1 dalį ir SESV 101 straipsnio 1 dalį pažeidžiantis susitarimas (pagrindą susitarimui
taikyti SESV 101 straipsnio 1 dalį LVAT konstatavo 2014 m. balandžio 8 d. nutarties
61–62 punktuose). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo apeliaciniame
skunde išdėstytą prašymą pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą,
panaikinant ir pašalinant iš jo motyvuojamosios dalies visas konstatuotas aplinkybes ir
motyvus dėl pareiškėjo padaryto KĮ 5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies
pažeidimo ir kitas su šiuo aspektu susijusias pareiškėjo nurodytas aplinkybes.
141. Atsakomybės už draudžiamų susitarimų sudarymą aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką sutartis gali prieštarauti SESV
101 straipsnio 1 daliai vien dėl tos priežasties, kad ji yra panašių sutarčių sistemos, pasižyminčios kumuliaciniu antikonkurenciniu poveikiu, dalis. Tokiu atveju asmuo, sudarantis sutartį su sistemą kontroliuojančiu asmeniu, negali būti pripažintas didžia dalimi
atsakingu už minėtos nuostatos pažeidimą, ypač kai sutarties sąlygos jam buvo primestos
sistemą kontroliuojančio asmens (2001 m. rugsėjo 20 d. ESTT sprendimo byloje Courage
ir Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, 34 p.).
142. Nagrinėjamu atveju viena Susitarimų su bankais šalis buvo G4S, o kita – atitinkamai SEB bankas, „Swedbank“ ir DNB bankas. Atsižvelgdamas į tai, kad Taryba neįrodė,
jog bankai susitarimų sudarymo ir jų galiojimo metu suvokė ar galėjo suvokti ir kontroliuoti savo sudaromų sutarčių poveikį konkurencijai LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi konstatavo nesant pagrindo taikyti atsakomybę minėtiems bankams. Kartu Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad, priešingai nei bankų atveju, pinigų tvarkymo paslaugų teikėjas G4S buvo kitokioje padėtyje, vertinant šio ūkio subjekto galimybes
suvokti ir kontroliuoti savo sudaromų sutarčių poveikį konkurencijai, taigi, atsakomybės
pagrindas nagrinėjamu atveju galėtų egzistuoti tik dėl G4S veiksmų dėl kitokios nei bankai
šio pareiškėjo padėties (LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties 103–105 p.).
143. LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties 101 punkte jau buvo nurodyta
Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią vertikalūs susitarimai, sudaryti tarp didelę rinkos dalį užimančio tiekėjo ir mažmeninės prekybos tinklų, turėjo kumuliatyvų poveikį
konkurencijai, tačiau atsakomybė taikyta tik tiekėjui, o pirkėjams, kurie sudarė analizuotus vertikaliuosius susitarimus su vienu tiekėju, atsakomybė netaikyta (2003 m. spalio
23 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Van den Bergh
Foods prieš Komisiją, T-65/98, EU:T:2003:281; 1995 m. birželio 8 d. Europos Bendrijų
Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Langnese-Iglo prieš Komisiją, T-7/93,
EU:T:1995:98). Todėl teisėjų kolegija nepagrįstais laiko pareiškėjo argumentus, kad pažeidėju pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį laikant tik vieną iš dviejų susitarimo šalių būtų
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sukurta beprecedentė šios nuostatos taikymo situacija, prieštaraujanti jos tikslams ir esmei. Atitinkamai teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą kreiptis į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo dėl SESV 101 straipsnio 1 dalies
išaiškinimo galimybės pažeidėju laikyti tik vieną iš dviejų susitarimo šalių aspektu.
144. Be to, pareiškėjo nuomone, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
turėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konkurencijos įstatymo
5 straipsnio 1 dalyje egzistuojanti teisinė spraga (legislatyvinė omisija), kurios pagrindu nėra nustatyta, kad pažeidėju pripažįstama ir baudžiama gali būti tik viena susitarimo šalis, nepažeidžia konstitucinių bausmės teisėtumo ir teisinės valstybės principų ir
Konstitucijos 31 straipsnio 4 dalies. Šiuo klausimu teisėjų kolegija nurodo, kad ABTĮ
4 straipsnio 1 dalyje atkartota Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalies nuostata, jog teismas
negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Pagal ABTĮ 4 straipsnio 2 dalį,
jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas
konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir,
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį
su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Aiškinant
šią proceso teisės normą, akcentuotina, kad teisė kreiptis į Lietuvos Respublikos
Konstitucinį Teismą suteikta išimtinai bylą nagrinėjančiam teismui. Ši teismo teisė
įstatymo nėra sietina su proceso dalyvių atitinkamais prašymais ar reikalavimais, o palikta paties teismo nuožiūrai. Pagal įstatymo formuluotę „yra pagrindas manyti“ galima daryti išvadą, kad sprendimas kreiptis į Konstitucinį Teismą yra tik teismo atliktos
įstatymo analizės ir aiškinimo rezultatas. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos
aplinkybes ir toje byloje taikytino konkretaus teisės akto turinį, sprendžia, ar yra būtina
kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143‑78/2012).
Pagal Konstituciją pagrindas inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Lietuvos Respublikos
Konstituciniame Teisme yra konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui kilusios abejonės dėl
toje byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai, kurios privalo būti pašalintos, kad
teismas galėtų priimti teisingą sprendimą (baigiamąjį aktą).
145. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, nustatytas bylos faktines aplinkybes, įvertinusi byloje kilusio ginčo pobūdį bei taikytinas įstatymų ir kitų teisės aktų
nuostatas, atsižvelgusi į analogiškose situacijose Teisingumo Teismo plėtojamą praktiką,
daro išvadą, kad šioje nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo manyti, jog dėl pareiškėjo iškeltų abejonių dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies neatitikimo konstituciniams bausmės teisėtumo ir teisinės valstybės principams ir Konstitucijos 31 straipsnio
4 daliai turi būti tenkinamas pareiškėjo prašymas kreiptis į Lietuvos Respublikos
Konstitucinį Teismą ir kreipiamasi į Konstitucinį Teismą.
146. Minėta LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi pareiškėjo atsakomybės klausimas išspręstas nebuvo, nes konstatavus esminį procedūros pažeidimą buvo nustatytas
pagrindas įpareigoti Tarybą papildyti tyrimą ir priimti naują nutarimą atsižvelgiant į
bankų atsakomybės ir įsipareigojimų vertinimo aspektus (LVAT 2014 m. balandžio 8 d.
nutarties 115 p.). 2014 m. rugsėjo 30 d. Taryba priėmė nutarimą Nr. 2S-9/2014, kuriame nurodė, kad įvertinus 2012 m. gruodžio 20 d. nutarime bei atnaujinto tyrimo metu
nustatytas aplinkybes, pranešime apie atliktą tyrimą buvo padaryta išvada, kad nebuvo
pagrindo nutraukti tyrimą pagal Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą
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patvirtinant UAB „G4S Lietuva“ įsipareigojimus. Tyrimą atlikti įgaliotų pareigūnų vertinimu, nebuvo tenkinama viena iš būtinų Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies
2 punkto taikymo sąlygų, t. y. UAB „G4S Lietuva“ veiksmais buvo padaryta esminė žala
Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams (Nutarimo 96 p.).
147. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. vasario 11 d. nutartimi grąžino pirmosios instancijos teismui skundą dėl Nutarimo nagrinėti iš naujo, nurodydamas, kad teismas galėjo įvertinti, ar Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo nesant Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytos sąlygos nutraukti
tyrimą, ir priimti atitinkamą procesinį sprendimą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai nustatė nesant KĮ 28 straipsnio
3 dalies 2 punkte sąlygos nutraukti tyrimą, t. y. nepagrįstai atsisakė priimti įsipareigojimus, nes jie daro esminę žalą KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme, tačiau atsakovas
su tokia pozicija nesutinka ir ją ginčija pateiktame apeliaciniame skunde.
Dėl esminės žalos aspekto
148. Esminės žalos įstatymo saugomiems interesams padarymas yra vertinamoji
sąlyga ir jos buvimas turi būti konstatuojamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į
visas bylos aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 10 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-783/2006).
149. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad
Konkurencijos taryba nurodė aplinkybių, kurios galėtų rodyti esminės žalos KĮ saugomiems interesams faktą (pavyzdžiui, pažeidimo mastas, potenciali žala bankų klientams ir kt.), tačiau nemotyvuotai atmetė aplinkybes, kurios paneigia esminės žalos KĮ
saugomiems interesams darymo faktą (pažeidimo pavojingumo laipsnis ir kt.), klaidingai nustatė kai kurių aplinkybių turinį (pavyzdžiui, pažeidimo trukmę). Taigi pirmosios instancijos teismas nesutiko su Konkurencijos tarybos vertinimu, kad visos aplinkybės patvirtina esminės žalos KĮ saugomiems interesams buvimą: kai kurios atsakovo
įvardintos aplinkybės gali būti vertinamos kaip esminės žalos KĮ 28 straipsnio 3 dalies
2 punkto prasme požymiai, kitos gali būti vertinamos kaip paneigiančios esminę žalą KĮ
28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme. Apibendrinant, pirmosios instancijos teismas,
įvertinęs analizuotų aplinkybių visumą, laikėsi pozicijos, kad KĮ 28 straipsnio 3 dalies
2 punkto prasme esminę žalą rodančių aplinkybių nepakanka patvirtinti tai, kad buvo
esminė žala KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme.
150. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo su tokia pirmosios instancijos
teismo pozicija nesutinka.
151. Siekiant patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir teisingumą, teisėjų kolegijos nuomone, būtina išnagrinėti pažeidimo pavojingumo laipsnio
ir pažeidimo trukmės aspektus, nes būtent jie lėmė pirmosios instancijos teismo poziciją
dėl esminės žalos vertinimo.
Dėl pažeidimo trukmės
152. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad
Konkurencijos taryba klaidingai apskaičiavimo pažeidimo trukmę, nes nagrinėja213
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mu atveju pažeidimo trukmei nustatyti aktualus ne pirmosios sutarties sudarymo momentas ir paskutinės sutarties galiojimo pabaigos momentas (šiuo metodu vadovavosi
Konkurencijos taryba), o laikotarpis, kai visos trys sutartys galiojo kartu ir galėjo daryti kumuliatyvų poveikį konkurencijai. Remdamasis į bylą pateiktomis konfidencialiomis
sutartimis su bankais, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pažeidimo laikotarpis yra nuo 2008 m. iki 2011 m., nes šiuo laikotarpiu galiojo visi 3 Susitarimai su bankais,
todėl vertinant, ar pažeidimas pagal trukmę daro esminę žalą konkurencijai, pirmosios
instancijos teismo nuomone, turėjo būti vertinamas ne beveik 5,5 metų, o 2 metų 11 mėnesių laikotarpis.
153. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas
vertindamas būtent tokio pažeidimo trukmę, nepagrįstai susiaurino visuotinai pripažįstamą Teisingumo Teismo suformuluotą vertikalių susitarimų kumuliatyvaus poveikio konkurencijai sampratą. Vadovaujantis suformuluotomis kumuliatyvaus poveikio
vertinimo sąlygomis, pažeidimo trukmė negali būti siejama vien tik su G4S susitarimų
su bankais bendru galiojimu, bet turi apimti ir atitinkamos padėties rinkoje vertinimą –
teisinį ir ekonominį kontekstą, šalių padėtį rinkoje. Todėl G4S sudarytų įsipareigojimų
pirkti iš vieno tiekėjo susitarimų sudarymo ir galiojimo teisiniame ir ekonominiame
kontekste, t. y. buvo atsižvelgta į rinkos sąlygas (galimybes G4S konkurentams patekti
į rinką ar padidinti rinkos dalį) dėl kitų tuo metu rinkoje buvusių sutarčių. Pirmosios
instancijos teismo išvada dėl pažeidimo trukmės pradžios nuo 2008 m., t. y. kai galiojo visi trys susitarimai su bankais, būtų pagrįsta ir teisinga tik, jei būtų galima teigti,
kad sudarius 2007 m. G4S – SEB banko sutartį to meto ekonominiame kontekste G4S
konkurentams nebuvo sunku padidinti rinkos dalies ar patekti į rinką, arba sutartis su
AB SEB banku reikšmingai neprisidėjo prie rinkos uždarymo, tačiau pirmosios instancijos teismas tokių aplinkybių nenustatė. Priešingai, akivaizdu, kad po 2007 m. sutarties
su SEB banku G4S konkurentams buvo sunku padidinti rinkos dalį ar patekti į rinką, o
pati sutartis reikšmingai prisidėjo prie rinkos uždarymo. Atsakovas ginčija pirmosios
instancijos teismo nustatytą pažeidimo pabaigos datą 2011 m. (duomenys neskelbtini), kai
baigė galioti G4S ir „Swedbank“ sudaryta sutartis, nors tuo metu dar galiojo G4S 2008 m.
susitarimas su DNB banku ir 2007 m. susitarimas su SEB banku, dėl kurių kitiems tiekėjams G4S konkurentams vis dar buvo ribojama galimybė konkuruoti dėl reikšmingos dalies tvarkymo paslaugų teikimo, t. y. apie 60 proc. Tik panaikinus 2008 m. G4S
susitarimo su DNB banku nuostatas, nebeliko pagrindo teigti, kad galiojant tik 2007 m.
UAB G4S ir SEB banko sutarčiai kitų teikėjų galimybės konkuruoti dėl pinigų tvarkymo
(įskaitant bankų inkasavimą) paslaugų teikimo buvo pastebimai ribojamos, todėl pažeidimo pabaiga laikytina diena, kai buvo panaikintos 2008 m. G4S ir DNB banko susitarimo nuostatos. Taigi, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutrumpino pažeidimo
trukmę iki 2 metų ir 11 mėnesių.
154. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime pritaria atsakovo pozicijai, nurodydamas iš esmės analogiškus argumentus.
155. Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą su tokiais argumentais nesutinka ir
teigia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas suklydo nustatydamas Susitarimų su bankais trukmę. Jo manymu, atsakovo minimas „ekonominis
ir teisinis kontekstas“ yra įvertintas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi, kurioje nustatyta,
kad šiame kontekste poveikį konkurencijai galimai galėjo turėti tik visi trys Susitarimai
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su bankais kumuliatyviai, o ankstesnieji 2001–2006 m. susitarimai neturėjo rinkos uždarymo poveikio. Todėl tariamo pažeidimo terminas turėjo būti apskaičiuojamas įvertinant
laikotarpį, kai visi trys Susitarimai, nesant jokių kitų objektyvių priežasčių, galėjo kartu
riboti konkurenciją.
156. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog už draudžiamus
susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, koncentracijos, apie kurią buvo
privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo, koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu, Konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Skiriamos ūkio
subjektams baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą; pažeidimo
trukmę; ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes; kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai;
ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimų vertę
(Konkurencijos įstatymo 37 str. 1 d.). Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas Konkurencijos
įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje įtvirtino, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu
patvirtina baudų dydžio nustatymo tvarką.
157. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 nutarimo Nr. 64 „Dėl
baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tikslas – nustatyti tvarką, kuri sudarytų sąlygas skirti individualizuotas ir prevencinį poveikį turinčias baudas ūkio subjektams,
pažeidusiems KĮ ir SESV nuostatas (2 p.). Baudos dydžio nustatymo tvarka detaliai reglamentuota 4, 8, 9–11, 23 punktuose. Pažymėtina, kad siekiant atsižvelgti į kiekvieno ūkio
subjekto dalyvavimo darant pažeidimą trukmę, pagal Baudų dydžio nustatymo aprašo
9–11 punktų nuostatas apskaičiuota suma dauginama iš ūkio subjekto dalyvavimo darant
pažeidimą metų skaičiaus. Trumpesnis nei šešių mėnesių laikotarpis laikomas puse metų;
ilgesnis už šešis mėnesius, bet trumpesnis už metus laikotarpis laikomas metais (Baudų
dydžio nustatymo aprašo 12 p.).
158. Vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, vertinant išimtinio pirkimo sutarties poveikį konkurencijai reikia atsižvelgti į ekonominį ir teisinį kontekstą, kuriame ji
veikia ir kur ji kartu su kitomis sutartimis gali daryti bendrą įtaką konkurencijai. Paskui
reikia analizuoti šios sutarties kartu su kitomis to paties tipo sutartimis daromą poveikį
nacionalinių ar iš kitų valstybių narių kilusių konkurentų galimybei pradėti veiklą nagrinėjamoje rinkoje arba padidinti savo rinkos dalį (žr. 1991 m. vasario 28 d. ESTT sprendimo byloje Delimitis prieš Henninger Bräu, C-234/89, EU:C:1991:91, 13–15 p.; 2000 m.
gruodžio 7 d. ESTT sprendimo byloje Neste, C-214/99, EU:C:2000:679, 25 p.; 2009 m. balandžio 2 d. ESTT sprendimo Pedro IV Servicios, C-260/07 EU:C:2009:215, 83 p.).
159. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Susitarimų su bankais bendras poveikis konkurencijai jau yra konstatuotas LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi: atsižvelgęs į Tarybos
analizuotų rinkų dinamiką, LVAT nurodė, kad trijų didžiausių pinigų tvarkymo paslaugų
pirkėjų sudarytos sutartys, kuriomis šie pirkėjai įsipareigojo paslaugas pirkti tik iš G4S,
galėjo riboti konkurenciją, t. y. daryti kumuliatyvų poveikį konkurencijai pinigų tvarkymo bei inkasavimo su tiesioginiu pinigų įskaitymu nuotoliniu būdu rinkose. Taigi, pareiškėjo atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodytas argumentas, kad byloje liko
nepaneigta, kad patys Susitarimai su bankais iš esmės buvo skirtingi tiek savo forma, tiek
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turiniu, todėl trys skirtingi susitarimai negali būti vertinami kaip „vienas, visaapimantis
susitarimas“ ir dėl to negalėjo sukelti kumuliatyvaus poveikio atitinkamoje rinkoje, laikytinas nepagrįstu ir atmetamas.
160. Kai padarius išsamią ekonominių ir teisinių aplinkybių, kuriomis buvo sudarytos pagrindinėje byloje nagrinėjamos sutartys ir atitinkamos rinkos specifiškumo analizę, konstatuojama, jog patekimą į rinką apsunkina rinkoje nustatytų panašių sutarčių
visuma, tuomet pagal Teisingumo Teismo praktiką reikia išnagrinėti, kaip jos prisideda
prie galimo tokios rinkos uždarymo, nes draudžiami tik tie susitarimai, kurie reikšmingai prisideda prie tokio uždarymo. Kiekvienos pagrindinėje byloje nagrinėjamos sutarties poveikio tokiam kumuliacinio pobūdžio uždarymui stiprumas priklauso nuo susitariančiųjų šalių užimamos padėties nagrinėjamoje rinkoje ir sutarčių trukmės (2015 m.
lapkričio 26 d. ESTT sprendimo byloje Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, 29 p.).
161. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pabrėžia, kad Nutarimo 166 punkte yra
nurodyta, jog sudarius 2007 m. UAB „G4S Lietuva“ – AB SEB banko sutartį, kitiems
paslaugų teikėjams liko galimybė konkuruoti ne daugiau kaip dėl maždaug 5 proc. paslaugų teikimo pinigų tvarkymo rinkos. Kitaip tariant, vien šiuo susitarimu, net nevertinant kumuliatyvaus jo ir 2008 m. G4S sudarytų susitarimų su „Swedbank“ ir DNB banku poveikio konkurencijai, buvo uždaryta daugiau kaip 95 proc. rinkos. Šiame kontekste
akcentuodama iki nagrinėjamos 2007 m. sutarties su SEB banku pareiškėjo užimtų rinkų dalis bei sutarties lemtą tokio masto rinkos uždarymą, teisėjų kolegija nepagrįstais
laiko pareiškėjo argumentus dėl Eurocash pajėgumų teikti paslaugas bankams – sunku
tikėtis, kad ūkio subjektas nuspręstų investuoti į savo turimų pajėgumų didinimą, matydamas nuosekliai mažėjančią atviros konkurencijai rinkos dalį, kuri tam tikru laikotarpiu
susitraukia net iki 5 procentų. Tokiomis aplinkybėmis ir prieš tai nurodytos Teisingumo
Teismo praktikos kontekste teisėjų kolegija 2007 m. UAB „G4S Lietuva“ – AB SEB banko
sutartį vertina kaip itin reikšmingai prisidėjusią prie rinkos uždarymo.
162. Atsižvelgdama į 2007 m. UAB „G4S Lietuva“ – AB SEB banko sutarties itin
didelę įtaką pareiškėjo konkurentų galimybėms konkuruoti atitinkamoje rinkoje, teisėjų
kolegija mano, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje konstatuotas Susitarimų su
bankais kumuliatyvus poveikis nagrinėjamomis aplinkybėmis nereiškia, jog pažeidimo
laikotarpiu turi būti laikomas tik visų Susitarimų su bankais galiojimo periodas. Kitokios
išvados būtų galima prieiti tik tuomet, jei 2007 m. UAB „G4S Lietuva“ – AB SEB banko
sutartis nebūtų lėmusi tokios reikšmingos rinkos dalies uždarymo, o tokį poveikį būtų
turėjusi vertinant tik kartu su kitomis pareiškėjo sudarytomis sutartimis su „Swedbank“
ir (ar) DNB banku. Todėl konstatuotina, kad atsakovas teisingai ir pagrįstai UAB „G4S
Lietuva“ pažeidimo pradžia laikė 2007 m. UAB „G4S Lietuva“ – AB SEB banko sutarties
sudarymo dieną.
163. 2011 m. (duomenys neskelbtini) baigus galioti 2008 m. sudarytai UAB „G4S
Lietuva – „Swedbank“, AB sutarčiai, vis dar galiojo UAB „G4S Lietuva“ 2008 m. susitarimas su DNB banku bei 2007 m. susitarimas su SEB banku, dėl kurių kumuliatyvaus
poveikio pareiškėjo konkurentams buvo ribojama galimybė konkuruoti apie 60 proc. pinigų tvarkymo paslaugų teikimo rinkos dalyje. LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties
95 punkte nurodė, kad nagrinėjama situacija yra specifiška tuo, kad poveikį konkurencijai sukėlė ne atskiros bankų sudarytos individualios sutartys su G4S, o jų kumuliatyvus poveikis. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, 2008 m. sudarytos UAB „G4S Lietuva –
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„Swedbank“ sutarties pabaigos faktas nagrinėjamu atveju nėra reikšmingas, kai tuo metu
galiojo pareiškėjo sudarytos sutartys su SEB ir DNB banku, dėl kurių kumuliatyvaus
poveikio buvo ribojama galimybė konkuruoti apie 60 proc. pinigų tvarkymo paslaugų
teikimo rinkos dalyje. Tokios rinkos dalies uždarymas nagrinėjamomis aplinkybėmis
yra neabejotinai reikšmingas, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas
neteisingai ir nepagrįstai sprendė pareiškėjo 2008 m. sudarytos su UAB „G4S Lietuva –
„Swedbank“, AB sutarties pabaigos datą laikyti pažeidimo pabaigos momentu. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pritaria atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens pozicijai, kad
pažeidimo pabaiga laikytina 2008 m. UAB „G4S Lietuva“ – AB DNB banko sutarčių
nuostatų, numačiusių AB DNB bankui pareigą mokėti kompensaciją, panaikinimo momentą: nors kitiems teikėjams vis dar buvo ribojamos galimybės konkuruoti dėl paslaugų
teikimo AB SEB bankui, tačiau pagal Vertikaliųjų apribojimų gairių 134 punktą įvertinus
tuo metu SEB banko pagal 2007 m. UAB „G4S Lietuva“ – AB SEB banko sutartį perkamų
paslaugų apimtis, nėra pagrindo konstatuoti, jog tuo metu kitų teikėjų galimybės konkuruoti dėl pinigų tvarkymo (įskaitant bankomatų inkasavimą) paslaugų teikimo buvo
pastebimai ribojamos.
164. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios
instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai laikė, jog Konkurencijos taryba klaidingai apskaičiavo pažeidimo trukmę. Atitinkamai vertinant, ar pažeidimas pagal
trukmę darė esminę žalą konkurencijai, iš tiesų turėjo būti vertinamas ne 2 metų 11 mėnesių, o 5,5 metų laikotarpis.
Dėl pažeidimo pavojingumo laipsnio
165. Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas pažeidimo pavojingumo laipsnio aspektą nurodė, kad Baudų dydžio nustatymo apraše aiškiai atskiriami pažeidimai,
jie klasifikuojami ir nurodomos už juos skiriamos skirtingos sankcijos. Pažymėjo, kad
skirtingos sankcijos yra skiriamos priklausomai nuo pažeidimo pavojingumo (už labiausiai pavojingą pažeidimą – didžiausia, už mažiau pavojingą – švelnesnė), o kitokio
sankcijų išskyrimo kriterijaus teisėjų kolegija nenustatė. Priežasčių, kodėl šia klasifikacija pagal pavojingumą reikėtų vadovautis tik baudų skyrimo stadijoje, teisėjų kolegija nenustatė, todėl nesutiko su atsakovo argumentais, kad KĮ pažeidimai nėra ir negali
būti laipsniuojami pagal jų pavojingumą šioje proceso stadijoje (vertinant, ar Susitarimai
su bankais daro esminę žalą), be to, kiekvienas KĮ pažeidimas yra pavojingas, o Baudų
dydžio nustatymo apraše pažeidimai ne laipsniuojami pagal pavojingumą, o tiesiog nurodomos skirtinos sankcijos ribos. Pirmosios instancijos teismo nuomone, vien tik pažeidimo pobūdis (susitarimas pagal poveikį, o ne pagal tikslą, susitarimo poveikis potencialus, o ne realus) neleidžia Susitarimų su bankais vertinti kaip darančių esminę žalą KĮ
saugomiems interesams.
166. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad Konkurencijos įstatymui prieštarauja ir jo reikalavimus pažeidžia bei vienodo dydžio sankcijos gresia už ūkio subjektų
veiksmus, kuriais konkurencija gali būti ribojama ar yra ribojama, o tai akivaizdžiai rodo,
ar buvo nustatytas susitarimo potencialus ar realus konkurenciją ribojantis poveikis ar
tikslas, nėra savaime tiek reikšminga, kad lemtų skirtingą Konkurencijos įstatymo reikalavimų, įskaitant ir atsakomybės taikymo, įsipareigojimų priėmimo ir esminės žalos šio
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įstatymo saugomiems interesams vertinimą. Tarybos manymu, nors tai, kad susitarimas
nebuvo kvalifikuotas kaip konkurenciją ribojantis pagal faktinį poveikį ar pagal savo tikslą, gali būti vertinamas sprendžiant apie pažeidimo pobūdį, tai nėra išimtinės ir svarbiausios aplinkybės, parodančios pažeidimo pavojingumą ir, atitinkamai, žalą Konkurencijos
įstatymo saugomiems interesams. Minėtos aplinkybės neleidžia tinkamai įvertinti konkretaus pažeidimo pavojingumo ir žalos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams. Turi būti vertinamas konkrečių veiksmų pobūdis ir su jais susijusios faktinės
aplinkybės, kurio pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime neatliko, todėl nepagrįstai Susitarimų su bankais pobūdį įvertino kaip negalintį daryti esminės žalos KĮ saugomiems interesams. Sankcijų diferencijavimo aspektu atsakovas nurodė, kad
Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 1 dalis numato, kad sankcijos už Konkurencijos
įstatymo pažeidimą dydis priklauso nuo pažeidimo pavojingumo ir trukmės. Baudų dydžio nustatymo aprašo 10 punktas numato, kad pažeidimo pavojingumas įvertinamas atsižvelgiant į visas su konkrečiu pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo
pobūdis, visų pažeidimo dalyvių bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, ir
kitas aplinkybes. Taigi pažeidimo pavojingumas vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju,
tačiau toks vertinimas negali būti paremtas vien pažeidimo rūšies pagal Konkurencijos
įstatymo nuostatas nustatymu ir neatsižvelgus į konkrečias, būtent su nagrinėjamu pažeidimu susijusias faktines aplinkybes.
167. Trečiasis suinteresuotas asmuo pritaria Tarybos apeliaciniame skunde išdėstytiems argumentams, kad Sprendimo motyvas, jog vien pažeidimo pobūdis neleidžia daryti išvados, kad G4S susitarimus su bankais reikėtų vertinti kaip darančius esminę žalą
Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams, yra nepagrįstas.
168. Pareiškėjas su atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens pozicija nesutinka nurodydamas, kad LVAT praktikoje susitarimų pobūdžio vertinimas yra pagrįstas
ir teisėtas įrodymų vertinimo testas, todėl „esminės žalos“ kriterijų (KĮ 28 str. 3 d. 2 p.)
pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų
visumą, inter alia į Susitarimų su bankais pobūdį. Byloje nustatyta, kad Susitarimai konkurenciją galėjo riboti tik potencialiai ir faktinio poveikio nedarė. „Poveikio“ susitarimai
nėra priskiriami prie grubiausių konkurencijos teisės pažeidimų, o jų neigiamas poveikis
nėra preziumuojamas. Vertikalūs susitarimai apskritai leidžiami. Todėl vien tik Atsakovo
manymas, kad yra pagrindas taikyti KĮ 5 straipsnio 1 dalį ir SESV 101 straipsnio 1 dalį,
šioje „poveikio“ byloje nėra (ir negali būti) pagrindu preziumuoti „esminę žalą“ pagal KĮ
28 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Ypač turint omenyje, kad pats Atsakovas „esminės žalos“ nepreziumuoja net ir kartelių („tikslo“) bylose. Siekdamas nustatyti poveikį ir žalą,
Atsakovas privalėjo atlikti realią padarinių (kontrafaktinę) analizę. Be šios analizės, bet
kokie Atsakovo teiginiai apie potencialų (ne faktinį) Susitarimų poveikį konkurencijai
VAAT pagrįstai nelaikyti įrodančiais „esminę žalą“.
169. Teisėjų kolegija tokius pareiškėjo argumentus laiko nepagrįstais, todėl atmeta.
170. Pažeidimo pavojingumo laipsnio vertinimo aspektu teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį,
kuri nustato, kad skiriamos ūkio subjektams ir viešojo administravimo subjektams
baudos diferencijuojamos atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę,
ūkio subjekto ir viešojo administravimo subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidi218
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mą padaro keli ūkio subjektai, ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių
su pažeidimu, pardavimų vertę. Pažeidimų pavojingumo vertinimų kriterijų įstatymo
nuostatos nepateikia, tačiau Baudų dydžio nustatymo aprašo 10 punktas įtvirtina, kad
pažeidimo pavojingumas įvertinamas atsižvelgiant į visas su konkrečiu pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo pobūdis, visų pažeidimo dalyvių bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, ir kitas aplinkybes. Šių aplinkybių svarba ir jų
vertinimo poreikis priklauso nuo kiekvieno konkretaus pažeidimo. Vadovaudamasi
išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad siekiant įvertinti nustatyto pažeidimo pavojingumą, reikia atsižvelgti į pažeidimo pobūdį, pažeidimo dalyvio rinkos dalį, pažeidimo
geografinį plotą, ir kitas aplinkybes, kurios jau nustatytos LVAT 2014 m. balandžio 8 d. ir
2016 m. vasario 11 d. nutartimis.
171. LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi jau buvo konstatuota, kad SESV
101 straipsniu draudžiamas tiek realus, tiek potencialus antikonkurencinis poveikis
(žr., pvz., 1998 m. gegužės 28 d. ESTT sprendimą byloje Deere prieš Komisiją, C-75/95,
EU:C:1998:256). Tai patvirtina ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje esanti
nuostata, kad ,,visi susitarimai, <...> kurie <...> gali riboti konkurenciją, yra draudžiami
<...>“ (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A502-34/2009). Tiek nustačius realų, tiek potencialų (tikėtiną) konkurencijos ribojimą, taikoma ta pati Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis bei SESV 101 straipsnio 1 dalis, todėl konkurencijos ribojimo pobūdis pažeidimo kvalifikavimui įtakos neturi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m.
balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012). Atsižvelgdama į
tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai ir nepagrįstai sprendė, kad vien tik pažeidimo pobūdis (susitarimas pagal poveikį, o ne pagal tikslą, susitarimo poveikis potencialus, o ne realus) neleidžia Susitarimų su bankais vertinti
kaip darančių esminę žalą KĮ saugomiems interesams. Taip pat, vadovaujantis nurodyta teismų jurisprudencija, nepagrįstais laikytini ir todėl atmestini pareiškėjo argumentai, išdėstyti atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą, kad pasinaudodamas SESV ir KĮ
nuostatų skirtumais atsakovas tariamai sukūrė dirbtinę situaciją, kai įrodinėjant SESV
101 straipsnio 1 dalies pažeidimą yra taikomos nacionalinės teisės nuostatų gramatines
formuluotės ir taip formuojama vien tik atsakovui palanki įrodinėjimo pareiga, iškreipianti arba net eliminuojanti byloje tiesiogiai taikomos SESV 101 straipsnio 1 dalies turinį: pastaroji nuostata kaip nesuderinamais su vidaus rinka draudžia visus įmonių susitarimus, įmonių asociacijų sprendimus ir suderintus veiksmus, kurie gali paveikti valstybių
narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje; o KĮ 5 straipsnio 1 dalis draudžia visus susitarimus,
kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją.
172. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai atsižvelgė, kad faktai dėl Susitarimų su bankais, dėl kurių pakankamai ilgam laikui buvo uždarytos ypač
didelės tiriamų rinkų dalys bei kad sudarius įsipareigojimo pirkti paslaugas iš vieno teikėjo susitarimus, paklausa ir pasiūla didelėje rinkos dalyje tapo įšaldyta, yra konstatuoti
galutine ir neskundžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, todėl
privalomi šią bylą nagrinėjančiam teismui ir teismas jais vadovaujasi. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė atsižvelgiąs ir į LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje
konstatuotą galimą poveikį konkurencijai ir LVAT 2016 m. vasario 11 d. nutartyje pa219
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teiktu išaiškinimu, jog nagrinėjamu atveju pakanka nustatyti, kad Susitarimais su bankais konkurencija buvo ribojama potencialiai, nereikia konstatuoti, ar ji buvo /nebuvo
apribota. Papildomai teisėjų kolegija nurodo, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties
62, 71 punktuose jau buvo nustatyta, kad geografine rinka nagrinėjamu atveju laikytina
visa Lietuvos Respublikos teritorija, o visų pinigų tvarkymo paslaugas apimančios rinkos
(abiejų tiriamų rinkų kartu) apimtis LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties 62 punkte leido konstatuoti pagrindą byloje taikyti ne tik nacionalinės, bet ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatas – SESV 101 straipsnio 1 dalį.
173. Vertikalių apribojimų gairių 135 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai didžiausio tiekėjo rinkos dalis yra mažesnė nei 30 %, o penkių didžiausių tiekėjų rinkos dalis yra mažesnė nei 50 %, atskiras arba bendras antikonkurencinis poveikis mažiau
tikėtinas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties
85–86 punktuose nustatytos tiekėjo ir pirkėjų rinkos dalys, neleidusios poveikio konkurencijai vertinti kaip mažai tikėtino, labai ženkliai viršijo Vertikalių apribojimų gairėse
aptartą kriterijų: nagrinėjamu atveju tiekėjo rinkos dalis 2007–2011 m. laikotarpiu sudarė
ne mažiau kaip 95 proc. visų pinigų tvarkymo paslaugų rinkoje, be to trys didžiausi pinigų tvarkymo paslaugų pirkėjai per nagrinėjamą laikotarpį pirko ne mažiau kaip 85 proc.
paslaugų. Dėl sudarytų pirkimo įsipareigojimų G4S konkurentai galėjo konkuruoti tik
dėl iki 15 proc. pinigų tvarkymo paslaugų. Tuo metu, kaip nustatyta Nutarimo 67 punkte,
vienintelio ir artimiausio pareiškėjo konkurento pinigų tvarkymo paslaugų rinkoje rinkos dalis buvo net keliasdešimt kartų mažesnė lyginant su ta, kurią užėmė pareiškėjas.
Atsižvelgtina ir į tai, kad, kaip nustatyta LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi, paslaugų pirkėjų pasipriešinimo galia dėl rinkos struktūros, paslaugų specifikos ir reikalavimų paslaugų teikėjams, buvo ribota. Tokių aplinkybių visumos nulemta teisinė situacija, kuri, kaip nustatyta, tęsėsi net 5,5 metų, teisėjų kolegijos vertinimu, sudaro pagrindą
Susitarimus su bankais vertinti kaip dariusius esminę žalą KĮ saugomiems interesams.
Kontrafaktinė poveikio analizė nagrinėjamu klausimu galėtų būti naudinga esant akivaizdžiai kitokiam pareiškėjo bei jo vienintelio ir artimiausio konkurento rinkų dalies santykiui ar paslaugų pirkėjų kiekiui, dydžiui bei jų perkamų iš pareiškėjo paslaugų mastui,
tačiau šiuo atveju byloje nustatytų aplinkybių visuma, teisėjų kolegijai nesudaro pagrindo
abejoti dėl esminės žalos egzistavimo. Todėl atmestini pareiškėjo argumentai, susiję su tariamu kontrafaktinės poveikio analizės poreikiu, taip pat nepagrįstu laikytinas prašymas
šiuo klausimu kreiptis į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo.
174. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai ir nepagrįstai sprendė, kad atsižvelgiant į visas nagrinėjamos bylos aplinkybes negalima pripažinti esminės žalos KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme buvimo fakto.
Dėl įsipareigojimų instituto
175. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime remdamasis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Teisingumo Teismo praktika nurodė,
kad įsipareigojimai yra priemonė, pirmiausiai skirta efektyviai išspręsti kilusią problemą rinkoje. Teismo nuomone, įstatymų leidėjo sukurtas įsipareigojimų nepriėmimo pagrindas – esminė žala KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme negali paneigti instituto
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paskirties, todėl įsipareigojimų nepriėmimas dėl esminės žalos KĮ 28 straipsnio 3 dalies
2 punkto prasme turi būti taikomas tik išimtiniais atvejais. Tokių išimtinį atvejį pagrindžiančių priežasčių nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visas
bylai aktualias aplinkybes, nenustatė.
176. Atsakovas su tokia pozicija nesutinka, savo apeliaciniame skunde nurodydamas, kad dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo susidarė situacija, kuomet ūkio
subjektas išvengia atsakomybės už padarytą konkurencijos taisyklių pažeidimą, tačiau
priešingai, nei nurodo pirmosios instancijos teismas, išimtinis atvejis turėtų būti ne įsipareigojimų netaikymas, o atsakomybės netaikymas už konkurencijos teisės pažeidimus.
Atsakovo nuomone, Konkurencijos įstatymo reikalavimai negali būti aiškinami taip, kad
už konkurencijos teisės pažeidimus, kurie visuotinai pripažįstami kaip vieni žalingiausių,
o sąžiningos konkurencijos laisvė laikoma konstitucine vertybe, priežiūros institucijoms
galimybė taikyti atsakomybę už pažeidimus būtų apsunkinama. Tačiau pagal pirmosios
instancijos teismo išaiškinimą tuo atveju, jei yra pateikiami pažeidimą padariusio ūkio
subjekto įsipareigojimai, pažeidimui konstatuoti ir atsakomybei taikyti reikia įrodyti daugiau aplinkybių, nei tuo atveju, jeigu įsipareigojimai nėra pateikiami. Atsižvelgdamas į
tai, kad šioje byloje buvo nustatyti visi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo
ir SESV 101 straipsnio pažeidimo sudėties elementai, atsakovas teigia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimu įsipareigojimo institutas išaiškintas ir pritaikytas kaip atleidimo nuo atsakomybės už nustatytą nurodytų nuostatų pažeidimą instrumentas, nors to
nenumato jokie teisės aktai ar teismų praktika. Be to, pirmosios instancijos teismo įsipareigojimų instituto aiškinimas, suteikiantis pirmenybę ūkio subjektų interesams, sudaro prielaidas piktnaudžiauti šiuo institutu, siekiant išvengti atsakomybės už padarytą
pažeidimą. Atsakovo nuomone, tai niekaip neužtikrina, jog ūkio subjektai kiek įmanoma
greičiau nutrauktų konkurencijos ribojimus, todėl toks įsipareigojimų instituto aiškinimas negali būti laikomas suderintu su Konkurencijos įstatymo tikslu – saugoti sąžiningos
konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje.
177. Trečiasis suinteresuotas asmuo pritaria atsakovo pozicijai bei sutinka su
Tarybos apeliaciniame skunde išdėstytais teisiniais argumentais. Eurocash pabrėžia, kad
esminė įsipareigojimų instituto paskirti yra efektyviai spręsti susiklosčiusią konkurencijos teisės problemą, o šiuo atveju Taryba nustatė, kad pareiškėjo pasiūlyti įsipareigojimai jos nesprendžia, nes žala jau padaryta, o jos atitaisyti prisiimant įsipareigojimus nėra
galimybės, taip pat atitinkamos sutartys jau yra nutrauktos. Be to, patvirtinti įsipareigojimus galima tik tais atvejais, kai egzistuoja konkrečių aplinkybių visuma (o ne visais
atvejais, kada ūkio subjektai Tarybai pasiūlo įsipareigojimus) – šiuo atveju Taryba pagrįstai nustatė, kad neegzistuoja sąlygų visuma, leidžianti patvirtinti pareiškėjo pateiktus
įsipareigojimus.
178. Tuo metu, kaip matyti iš pareiškėjo pateikto atsiliepimo į atsakovo apeliacinį
skundą, pareiškėjas mano, kad atsakovas siekia teisminio precedentu pagrindu įsitvirtinti
neribotą KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo diskreciją, tačiau įstatymas tokios
diskrecijos atsakovui nesuteikia. LVAT 2014 m. balandžio 8 d. ir 2016 m. vasario 11 d.
nutartimis patvirtino, kad atsakovas neturi neribotos diskrecijos sprendžiant, ar nutraukti tyrimą konkrečiu atveju ūkio subjektui pateikus formalius reikalavimus atitinkančius
įsipareigojimus. Teisminiame procese, pareiškėjo nuomone, atsakovo pareiga įrodyti
„esminę žalą“ yra atskiras vertinimo objektas, o atsakovui neįrodžius „esminės žalos“ jis
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gali būti įpareigotas nutraukti tyrimą ir patvirtinti įsipareigojimus. G4S manymu, pažeidimo padarymo faktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nebuvo patvirtintas,
atsakovo nuomonė dėl įrodyto KĮ 5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies
pažeidimo yra nereikšminga KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punktotaikymui, o įsipareigojimų priėmimu bus išspręstos atsakovo nurodytos konkurencijos problemos. Pareiškėjo
vertinimu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartimi nurodė, kad atsakovas
turėjo (ir turi pareigą) suteikti teisę pateikti įsipareigojimus ir pateiktus įsipareigojimus
įvertinti pagal KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą, todėl patvirtinus pareiškėjo įsipareigojimus nebus pritaikytas kaip atleidimo nuo atsakomybės pagrindas, kadangi pažeidęs
KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą atsakovas taikyti atsakomybės apskritai neturėjo teisės. Be to, vertinant įsipareigojimų klausimą, pareiškėjo manymu, yra reikšminga tiek
paties atsakovo, tiek Europos Komisijos administracinė praktika įsipareigojimų bylose, o
Reglamentas Nr. 1/2003 ir Europos Komisijos praktika, pareiškėjo nuomone, patvirtina,
kad „esminė žala“ yra konstatuojama tik itin sunkių (angl. hardcore) konkurencijos teisės
pažeidimų bylose, o Europos Komisija įsipareigojimus priima net sunkiausių ES ir pasauliniu mastu ilgalaikiai daromų pažeidimų atveju.
179. Teisėjų kolegija nepagrįstais laiko ir todėl atmeta tokius pareiškėjo argumentus. Pirmiausia pabrėžtina, kad Konkurencijos taryba yra valstybės įstaiga, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo (šiuo
metu galiojančios KĮ redakcijos 17 straipsnio 1 dalis; analogiška nuostata buvo įtvirtinta Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. VIII-1099) redakcijos
18 straipsnio 1 dalyje). KĮ V skyriujeįtvirtinta KĮ pažeidimų tyrimo procedūra. Šio KĮ
skyriaus 28 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokio turinio nutarimus dėl atliekamų tyrimų
gali priimti Taryba, o KĮ 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodoma teisė Konkurencijos
tarybai nutraukti tyrimą, jei veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs įstatymą, geranoriškai nutraukė veiksmus
ir pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti ar atlikti
veiksmus, šalinančius įtariamą pažeidimą ar sudarančius prielaidas jo išvengti ateityje.
180. Šios normos formuluotė yra svarbi keliais aspektais. Pirma, Taryba gali
nutraukti tyrimą tik tuo atveju, jei yra tenkinamos kelios šioje normoje išdėstytos
sąlygos: esminės žalos šio įstatymo saugomiems interesams nebuvimo faktas, ūkio
subjekto, įtariamo pažeidus įstatymą, geranoriškas veiksmų nutraukimas ir tam tikro
rašytinio įsipareigojimo pateikimas. Antra, rašytiniam įsipareigojimui aptariama
norma taip pat kelia tam tikrus reikalavimus: ūkio subjektas turi įsipareigoti veiksmų
neatliktiar atlikti veiksmus, kurie šalintų įtariamą pažeidimą ar sudarytų prielaidas jo
išvengti ateityje. Kitaip tariant, būtent šie išvardyti elementai yra rašytinių ūkio subjektų
įsipareigojimų pagrįstumo vertinimo kriterijai. Taryba, gavusi įsipareigojimus, turėtų
vertinti jų atitiktį šiems normoje išdėstytiems reikalavimams, t. y., ar įsipareigojama
veiksmų neatlikti ar atlikti veiksmus, kurie šalintų įtariamą pažeidimą ar sudarytų prielaidas jo išvengti ateityje. Tačiau tam, kad Taryba galėtų įvertinti pateiktų įsipareigojimų
pagrįstumą visų pirma turi būti išpildytos prieš tai minėtos tyrimo nutraukimo sąlygos,
t. y. turi nebūti esminės žalos šio įstatymo saugomiems interesams, ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs įstatymą, turi būti geranoriškai nutraukęs veiksmus ir pateikęs prieš tai
minėtus reikalavimus atitinkančius rašytinius įsipareigojimus. Svarbu, kad visų normoje
nurodytų sąlygų buvimo visuma yra įsipareigojimų vertinimo prielaida. Todėl negalima
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vertinti įsipareigojimų pagrįstumo, jei bent viena iš sąlygų nėra nustatyta.
181. Tokį aiškinimą, teisėjų kolegijos nuomone, pagrindžia ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos pozicija, jog galimybė nutraukti tyrimą siejama su trijų būtinų sąlygų tenkinimu, o net ir vienos iš įstatyme nurodytų sąlygų netenkinimas reikštų, kad Konkurencijos taryba neįgyja teisės nutraukti tyrimo KĮ
30 straipsnio 2 dalies 2 punkto (dabartinės KĮ redakcijos KĮ 28 str. 3 d. 2 p.) pagrindu
(2013 m. kovo 5 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013).
182. Atsižvelgiant į tai, kad teisėjų kolegija jau konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisingai sprendė dėl esminės žalos buvimo aspekto, atsižvelgiant į nagrinėjamu atveju aktualų teisinį reguliavimą ir Lietuvos administracinio teismo
jurisprudenciją, darytina išvada, kad šioje byloje nėra tenkinama viena iš būtinų sąlygų
Konkurencijos tarybos tyrimui nutraukti, t. y. nustačius esminės žalos KĮ 28 straipsnio
3 dalies 2 punkto prasme faktą įstatymas nesuteikia Konkurencijos tarybai teisės vertinti ūkio subjekto pateiktų įsipareigojimų ir jų pagrįstumo atveju tyrimą nutraukti. Kitaip
tariant, teisėjų kolegija sprendžia, kad Nutarime įvertinusi 2012 m. gruodžio 20 d. nutarime bei atnaujinto tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba padarė
teisingą ir pagrįstą išvadą, jog nebuvo pagrindo nutraukti tyrimą pagal Konkurencijos
įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą patvirtinant UAB „G4S Lietuva“ įsipareigojimus,
nes nebuvo tenkinama viena iš būtinų Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies
2 punkto taikymo sąlygų, t. y. UAB „G4S Lietuva“ veiksmais buvo padaryta esminė žala
Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams.
Dėl paskirtos baudos
183. Pareiškėjas nurodo, kad jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
konstatuotų, kad Nutarimas yra teisėtas, turėtų būti sprendžiama dėl Nutarimu paskirtos
baudos pagrįstumo, taip pat vertinamos aplinkybės, sudarančios savarankiškus pagrindus panaikinti arba bent jau iki simbolinio dydžio sumažinti Nutarimu paskirtą baudą.
184. Pareiškėjo manymu, atsakovas baudą paskyrė ignoruodamas, kad LVAT
2014 m. balandžio 8 d. nutarties 101–102 punktuose nurodė, jog konkurencijos problemos gali būti išspręstos be piniginių sankcijų. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas
netinkamai aiškina LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutarties 101–102 punktus ir remiasi
juose nurodyta Teisingumo Teismo praktika, nes nagrinėjant bankų atsakomybės klausimą šiuose nutarties punktuose buvo pateikta jurisprudencija skirta pagrįsti galimybei
bausti tik vieną draudžiamo susitarimo šalį, todėl tai niekaip nepagrindžia pareiškėjo
dėstomos pozicijos jam nustatytos piniginės sankcijos aspektu.
185. Sprendžiant pareiškėjui skirtinos baudos klausimą, jo nuomone, turi būti
įvertinta, kad Nutarimu pareiškėjui skirta bauda prieštarauja LVAT 2014 m. balandžio
8 d. ir 2016 m. vasario 11 d. nutarčių esmei: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas net du kartus tikrinęs atsakovo paskirtos baudos pagrįstumą ir teisėtumą, turėjo pilną teisę (ABTĮ 144 str. 1 d. 3 p.) palikti galioti (kad ir sumažintą) 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimu arba Nutarimu pareiškėjui skirtą baudą. Teisėjų kolegija pabrėžia,
kad LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi tam tikri 2012 m. gruodžio 20 d. atsakovo nutarimo punktai buvo panaikinti konstatavus bankų atsakomybės nebuvimą, taip
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pat esminį procedūrinį pažeidimą, susijusį su įsipareigojimų vertinimo aspektu, dėl
kurio Taryba buvo įpareigota papildyti tyrimą. Siekiant numatyti visus galimus tyrimo
papildymo rezultatus nebuvo galima atmesti tikimybės, jog Taryba galėtų priimti kitokį sprendimą dėl finansinės sankcijos pareiškėjui skyrimo, todėl sprendimas panaikinti 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos nutarimo dalį dėl pareiškėjui paskirtos finansinės
sankcijos jokiu būdu negali būti vertinamas kaip implikuojantis konkrečią Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo poziciją šiuo klausimu. LVAT 2016 m. vasario 11 d.
nutartyje buvo aiškiai nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino, ar atsakovas 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu pagrįstai konstatavo, kad UAB „G4S Lietuva“,
2007 m. sudariusi susitarimą su AB SEB banku, 2008 m. – susitarimą su „Swedbank“, AB,
2008 m. – susitarimą su AB DNB banku, kuriais bankai įsipareigojo visas pinigų tvarkymo paslaugas pirkti tik iš UAB „G4S Lietuva“, pažeidė KĮ 5 straipsnio 1 dalį bei SESV
101 straipsnio 1 dalį ir apskritai nebuvo nagrinėjamas pareiškėjo atsakomybės klausimas,
taigi šia nutartimi taip pat negalėjo būti sprendžiamas finansinių sankcijų pareiškėjui
klausimas. Todėl pareiškėjo argumentas, kad jam skirta bauda prieštarauja LVAT 2014 m.
balandžio 8 d. ir 2016 m. vasario 11 d. nutarčių esmei, yra akivaizdžiai nepagrįstas,
todėl atmestinas.
186. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad bauda skirta ignoruojant, jog atsakomybės
panaikinimas kitiems draudžiamo susitarimo dalyviams sudaro pagrindą jam sumažinti
baudą, nes Nutarimu bauda pareiškėjui skirta (i) visiškai ignoruojant, kad LVAT 2014 m.
balandžio 8 d. nutartimi bankai buvo nelaikomi sudariusiais draudžiamus susitarimus ir
todėl buvo atleisti nuo atsakomybės, bei (ii) nevykdant toje pačioje nutartyje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo tiesiogiai įtvirtinto įpareigojimo per papildomą tyrimą
atsižvelgti į pateiktą bankų atsakomybės vertinimą. Teisėjų kolegija nepagrįstais laiko ir
atmeta tokius pareiškėjo argumentus, nes nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad bankų atsakomybės klausimas nagrinėjamu atveju galėtų būti susijęs su pareiškėjui skirtos
finansinės sankcijos aspektu. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje nekonstatavus pagrindo taikyti bankams, buvo aiškiai nurodyta, jog atsakomybės pagrindas nagrinėjamu atveju galėtų egzistuoti tik dėl G4S veiksmų dėl kitokios nei
bankai šio pareiškėjo padėties. Be to, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad atsakovas nevykdė minėtoje nutartyje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo tiesiogiai įtvirtinto
įpareigojimo per papildomą tyrimą atsižvelgti į pateiktą bankų atsakomybės vertinimą:
po tokio tyrimo priimtame Nutarime bankai nėra pripažinti pažeidę KĮ 5 straipsnio
1 dalį ir SESV 101 straipsnio 1 dalį. Taip pat akcentuotina, kad 2012 m. lapkričio 26 d.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A5202995/2012, kuria šiuo aspektu remiasi pareiškėjas, nagrinėjamu atveju nėra aktuali, nes ji
buvo susijusi su iš esmės skirtingomis teisinėmis aplinkybėmis, lemiančiomis analogijos
taikymo negalimumą.
187. Pareiškėjas taip pat mano, kad bauda skirta, nesąžiningai vadovaujantis netinkama Baudų nustatymo aprašo redakcija, kuri nulėmė didesnės baudos pareiškėjui
skyrimą. Teisėjų kolegija atmeta tokius argumentus kaip nepagrįstus, nurodydama, kad
Baudų dydžio nustatymo aprašo 2.1 punkte yra aiškiai nustatyta, kad šis teisės aktas taikomas tais atvejais, kai pagal KĮ 32 straipsnį (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. lapkričio
1 d.) proceso šalims raštu pranešama apie įgaliotų pareigūnų išvadas dėl konkurenciją
ribojančių veiksmų, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat pasiūloma raštu pateikti
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savo nuomonę. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad, kaip jau buvo nurodyta, ginčas šioje byloje kilo dėl Konkurencijos tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 2S9/2014, kuriuo
Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „G4S Lietuva“ pažeidė Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
101 straipsnio 1 dalį bei skyrė jai 9 437 800 Lt (2 733 375 Eur) baudą, teisėtumo ir pagrįstumo. Atsakovui priimant šį nutarimą pranešimas apie atliktą tyrimą pareiškėjui buvo
įteiktas 2014 m. rugpjūčio 4 d.
188. Pareiškėjo manymu, atsakovas skiriamos baudos dydį privalėjo apskaičiuoti
vadovaudamasis įstatymų galiojimo laike principu „lex benignior retro agit“ (lot. „atsakomybę lengvinantis įstatymas galioja atgal“), nes atsižvelgiant į tai, kad 2004 m. Baudų
nustatymo aprašo redakcijos taikymas būtų nulėmęs ženkliai švelnesnės sankcijos pareiškėjui taikymą, skirdamas baudą atsakovas bet kokiu atveju negalėjo remtis 2012 m.
aprašo redakcija. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į faktinę aplinkybę, kad šioje nutartyje
konstatuota, jog byloje vertinamas konkurencijos teisės pažeidimas truko 5,5 metų, t. y.
jis baigėsi 2012 m. gegužės mėn. Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kad Baudų dydžio
nustatymo aprašo 2012 m. redakcija įsigaliojo 2012 m. sausio 27 d. (Valstybės žinios,
2012 m. sausio 26 d., Nr. 12-511). Taigi trunkamojo konkurencijos teisės pažeidimo darymo laikotarpiu, jam dar nepasibaigus, įsigaliojo nauja Baudų dydžio nustatymo aprašo redakcija, kurią pagrįstai pritaikė atsakovas. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti,
jog atsakovas turėjo pareigą taikyti „lex benignior retro agit“ principą, nes 2004 m. Baudų
nustatymo aprašo redakcija jau nebegaliojo, o šis teisės principas negali būti aiškinamas
kaip reikalaujantis ir toliau taikyti teisės akto redakciją, kai tęstinio pažeidimo darymo
metu pasikeičia teisinis reguliavimas.
189. Pareiškėjas teigia, kad bauda skirta neįvertinus jo atsakomybę lengvinančių
aplinkybių, kuriomis jis laiko atsakovo tariamai nenuoseklius veiksmus, kai pareiškėjui
su atsakovo pritarimuįsigijus Swedbank (duomenys neskelbtini) ir SEB (duomenys neskelbtini) pinigų tvarkymo verslus, (duomenys neskelbtini) buvo leista vykdyti koncentraciją įsigyjant DNB turto dalį, tačiau, praėjus mažiau nei 3 metams, atsakovas konstatavo,
kad savo esme tos pačios sutartys tarp pareiškėjo ir bankų jau neva riboja konkurenciją.
Teisėjų kolegija nepagrįstu laiko šį argumentą atsižvelgdama į tai, kad toks sutarčių pobūdžio vertinimas yra subjektyvus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nėra pritaręs tokiam jo aiškinimui. LVAT 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi, atsižvelgus į įvairias
aplinkybes, apibūdinusias padėtį rinkoje, buvo konstatuotas kumuliatyvus Susitarimų su
bankais poveikis konkurencijai. Minėtos nutarties 87 punkte yra aiškiai nurodyta, kad
rinkos struktūros bei rinkos dalyvių ypatumai negali pagrįsti Tarybos analizuotų sutartinių įsipareigojimų, pagal kuriuos bankai įsipareigojo pirkti paslaugas tik iš vieno tiekėjo,
nustatančias pirkimo sutartis su G4S tuo metu, kai rinkoje ėmė rastis naujas paslaugų
teikėjas, nustatymo. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo atsakovo veiksmus laikyti nenuosekliais ir pripažinti juos pareiškėjo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis.
190. Pareiškėjo argumentai, susiję su pažeidimo trukme ir pažeidimo pavojingumu, atmestini atsižvelgiant į tai, kad teisėjų kolegija jau anksčiau konstatavo pažeidimo
trukmę buvus 5,5 metų ir darius esminę žalą įstatymų saugomiems interesams.
191. Pareiškėjas taip pat teigia, kad atsakovas tyrimą vykdė 6 kartus ilgiau, nei tai
numatė tuo metu galiojęs KĮ, o toks nepagrįstai atsakovo užtęstas tyrimas pažeidė pareiškėjo teisėtus lūkesčius. Teisėjų kolegija nepagrįstu laiko tokį argumentą ir jį atmeta.
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Kaip jau buvo pažymėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų
kolegijos, Konkurencijos įstatymas įtvirtina Konkurencijos tarybos teisę pratęsti tyrimą,
t. y. vykdomas tyrimas nėra apribotas naikinamaisiais terminais. Be to, būtina pažymėti,
kad KĮ taip pat nustato procedūrinio pobūdžio nurodymus Tarybai, kaip veikti, kad būtų
efektyviai įgyvendintos funkcijos. Terminas, per kurį Taryba turi atlikti tyrimą (penki mėnesiai), skirtas ne asmens pažeistai teisei ginti, o valstybės institucijos funkcijoms
įgyvendinti. Pagal KĮ nuostatas Tarybai suteikta teisė pratęsti penkių mėnesių terminą,
t. y. vykdyti tyrimą ilgiau nei penkis mėnesius. Akcentuotina, kad KĮ nenustatyta, kiek
kartų ir kokiam maksimaliam laikui gali būti pratęstas terminas, per kurį Taryba privalo
užbaigti tyrimą, bei nėra nustatyta, kad tyrimas gali būti nutrauktas dėl pernelyg ilgos
tyrimo trukmės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA2330-520/2016, 276 p.).
192. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo
pripažinti, kad Nutarimu bauda pareiškėjui skirta pažeidžiant baudų skaičiavimo taisykles.
Dėl teismo išlaidų paskirstymo
193. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.
194. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašo jo naudai iš G4S priteisti bylinėjimosi
išlaidas, kurių dydį pagrindžiantys dokumentai bus pateikti teismui bylos eigoje.
195. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 40 straipsnio 3 dalis expressis verbis numato, kad kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų
asmenų teisės, šie asmenys turi tokias pačias teises į išlaidų atlyginimą, kaip ir proceso
šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Taip pat, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi,
jis turi teisę reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su
advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą
ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Dėl išlaidų atlyginimo
suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 41 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys į minėtą šios teisės ribojimą – trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisti bylinėjimosi išlaidas galima, kai išnagrinėjus
bylą buvo patenkintos ar apgintos jo teisės baigiamuoju teismo procesiniu sprendimu
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1223/2012, 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-1309/2012).
196. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, ginčydamas atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo
Nr. Nr. 2S-9/2014, kuriuo jis buvo pripažintas pažeidusiu KĮ 5 straipsnio 1 dalį ir SESV
101 straipsnio 1 dalį, teisėtumą ir pagrįstumą, todėl negalima laikyti, kad netenkinus
pareiškėjo skundo, trečiojo suinteresuoto asmens teisės buvo apgintos, atitinkamai teisėjų
kolegija laiko, kad jis neturi teisės į teismo išlaidų atlyginimą.
197. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad
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pirmosios instancijos teismo išvada dėl esminės žalos buvimo Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme nėra tinkamai pagrįsta ginčo faktinio ir teisinio aspektų analize, ginčas išnagrinėtas netinkamai įvertinus byloje surinktus įrodymus ir nustatytas teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, netinkamai išaiškinus
ir pritaikius ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nukrypstant
nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos. Pareiškėjo apeliacinio skundo ir atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą bei skundo motyvai nepaneigia Nutarimo
teisėtumo bei nepatvirtina, kad viešojo administravimo subjektas (atsakovas), priimdamas Nutarimą, pažeidė fundamentalius viešojo administravimo principus – nepiktnaudžiavimą valdžia, teisėtų lūkesčių ir proporcingumo principus, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas 2016 m.
rugsėjo 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-5970-1047/2016 panaikinant ir priimant naują sprendimą – UAB „G4S
Lietuva“ skundą atmesti, paliekant Konkurencijos tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 2S-9/2014 „Dėl susitarimų pinigų tvarkymo paslaugų rinkoje atitikties Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ nepakeistą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 2 punktu (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII2399 redakcija),
teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo UAB „G4S Lietuva“ apeliacinį skundą atmesti, atsakovo Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. UAB „G4S Lietuva“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.

2.2.2. Dėl mažmeninės prekybos įmonės ir tiekėjų sutarčių nuostatų atitikties
Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme
įtvirtintiems reikalavimams
1. Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog šio įstatymo tikslas – riboti didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių
interesų pusiausvyrą, o 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta: „Mažmeninės prekybos
įmonėms draudžiama atlikti ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančius veiksmus, kuriais mažmeninės prekybos įmonių veiklos rizika perkeliama tiekėjams ar jiems
primetami papildomi įsipareigojimai arba kurie varžo tiekėjų galimybes laisvai veikti rinkoje ir kurie išreiškiami kaip reikalavimai tiekėjui tiesiogiai ar netiesiogiai apmokėti dalį
mažmeninės prekybos įmonės arba kartu su šia įmone vykdomo pardavimo skatinimo
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išlaidų ar kitokiu būdu už jas atlyginti, išskyrus atvejus, kai yra mažmeninės prekybos įmonės ir tiekėjo rašytinis susitarimas dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų.“ (98 punktas).
Šioje normoje yra įtvirtintas bendras draudimas mažmeninės prekybos įmonei reikalauti, kad tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai apmokėtų dalį mažmeninės prekybos įmonės arba kartu su šia įmone vykdomo pardavimo skatinimo išlaidų ar kitokiu būdu už jas
atlyginti, bei nustatyta šio draudimo išimtis, pagal kurią mažmeninės prekybos įmonei
leidžiama raštu susitarti su tiekėju dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad šioje normoje yra nustatyta išimtis iš
bendro draudimo, ši išimtis turėtų būti aiškinama griežtai. Numatyta galimybė raštu susitarti „dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų“
reiškia, kad rašytiniame susitarime turi būti aiškiai numatyti abu elementai (tą indikuoja
normoje vartojamas jungtukas „ir“) – numatomi taikyti pardavimo skatinimo veiksmai ir
apmokamų išlaidų dydis (99 punktas).
Taigi tokios sutarties nuostatos, kuriose konkrečiai numatytas tik vienas elementas – apmokamų išlaidų dydis, tačiau ne konkretūs numatomi taikyti pardavimo skatinimo veiksmai, neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintos išimties sąlygų
(100 punktas).
2. Tokia sutarties nuostata, kuri užtikrina tik vienos iš šalių valios ir interesų įgyvendinimą ir iš esmės daugeliui metų atima iš tiekėjo galimybę išreikšti valią dėl pardavimo
skatinimo biudžeto dydžio, sumažinti pardavimo skatinimo biudžetą (ar jo nebeskirti) nenutraukiant tiekimo sutarties, neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintos sąlygos, jog turi būti sudarytas (rašytinis) susitarimas, t. y. suderinta abiejų šalių valia
(106 punktas).
Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtinta galimybė pasinaudoti išimtimi iš
bendro draudimo, leidžianti sudaryti susitarimą dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų, yra viena iš Įstatymo nuostatų, kuriomis siekiama riboti didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių
interesų pusiausvyrą. Taigi sutarties nuostatos, pagal kurias mažmeninės prekybos įmonei paliekama teisė pasirinkti tai, dėl ko pagal Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą, siekiant pasinaudoti išimtimi, privalo būti susitarta (apmokamų išlaidų dydis ir numatomi
taikyti pardavimo skatinimo veiksmai), neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintos išimties sąlygų, kadangi iš esmės panaikina Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
8 punkte įtvirtintą didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios
panaudojimo ribojimą (107 punktas).
3. 2011–2013 m. viešai skelbtose pažymose Konkurencijos taryba, Įstatymo pagrindu atlikdama sisteminę mažmeninės prekybos sektoriaus stebėseną, nuosekliai kasmet
nurodydavo, kad išanalizavo didmeninio tiekimo sutartis su didžiaisiais prekybos tinklais,
ir kad mažmeninės prekybos įmonės Įstatyme numatytų ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų santykiuose su tiekėjais atsisakė. Tokių nuoseklių vienareikšmiškų viešai skelbiamų Konkurencijos tarybos teiginių pagrindu pareiškėjui pagrįstai galėjo susiformuoti įsitikinimas, kad jo naudojamos tipinės sutartys, kurias pareiškėjas teikė
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Konkurencijos tarybai, ir kurios, kaip nurodyta pažymose, buvo analizuojamos pažymas
rengiant, nepažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto (122 punktas).
Nepaisant to, kad Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, kad pareiškėjo tipinių sutarčių tam tikros nuostatos pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą, pareiškėjo
teisėtas lūkestis, atsiradęs dėl nuoseklios 2010–2013 m. viešai skelbtos Konkurencijos tarybos pozicijos, kad pareiškėjo tipinė sutartis nepažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
8 punkto, gintinas panaikinant pareiškėjui skirtą baudą (131 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-1537-858/2017
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04904-2015-8
Procesinio sprendimo kategorija 11.8

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. rugsėjo 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), Virginijos
Volskienės,
sekretoriaujant Julijai Krinickienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mariui Juoniui,
atsakovo atstovei E. U.,
viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RIMI LIETUVA“ ir atsakovo
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RIMI LIETUVA“ skundą atsakovui Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „RIMI LIETUVA“ (toliau – ir UAB „RIMI
LIETUVA“, pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir
Konkurencijos taryba, Taryba, atsakovas) 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr. 1S-97/2015
„Dėl UAB „RIMI LIETUVA“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas).
2. Pareiškėjas nurodė, kad Nutarimu Taryba pripažino, jog tam tikros pareiškėjo
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veikloje naudojamos didmeninio pirkimo–pardavimo sutarties nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo
įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimams ir skyrė pareiškėjui 73 000 Eur piniginę baudą bei įpareigojo nutraukti Nutarimo rezoliucinės dalies
1 punkte nurodytus veiksmus.
3. UAB „RIMI LIETUVA“ skunde pažymėjo, kad 2010 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio
Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte yra įtvirtintas draudimas reikalauti iš tiekėjo tiesiogiai ar netiesiogiai apmokėti dalį mažmeninės prekybos įmonės arba kartu su šia įmone vykdomo pardavimo skatinimo išlaidų ar kitokiu būdu už jas atlyginti, išskyrus atvejus,
kai yra mažmeninės prekybos įmonės ir tiekėjo rašytinis susitarimas dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų. Pareiškėjas nurodė, kad dar
prieš įsigaliojant minėtai nuostatai, jis pakeitė savo veikloje naudojamas sutartis taip, kad
jos atitiktų Įstatymo 3 straipsnio reikalavimus. Pareiškėjas teigė, kad vienas iš jo tiekėjams
siūlomų bendradarbiavimo modelių numato susitarimą dėl bendradarbiavimo pardavimų skatinimo (sutartyse naudojamas terminas „marketingo“) srityje. 2014 m. iš (duomenys neskelbtini) pareiškėjo tiekėjų (duomenys neskelbtini) tiekėjai buvo pasirinkę pastarąjį
bendradarbiavimo modelį bei sudarę su pareiškėju sutartis, numatančias įvairaus dydžio
marketingo biudžetus. Nurodytos sutarčių nuostatos buvo pateikiamos Tarybai reguliarios
stebėsenos bei individualių konsultacijų kontekste ir jokių pastabų nebuvo negauta, tačiau
skundžiamame Nutarime Taryba teigia, kad pareiškėjo ir jo tiekėjų sudarytos didmeninio
pirkimo–pardavimo sutartys, kuriose numatyti marketingo biudžetai, prieštarauja Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimams dėl tiekėjų valios trūkumo. Be to, Taryba pareiškėjo ir jo tiekėjų sudarytų sutarčių dėl marketingo biudžeto ir jo panaudojimo nelaiko
„rašytiniu susitarimu“ Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto prasme.
4. Su nurodytomis išvadomis pareiškėjas nesutiko ir teigė, kad minėta nuostata
nedraudžia metų pradžioje su tiekėju raštu susitarti dėl to, kokią pinigų sumą jis skirs
savo prekių ir prekės ženklo rinkodarai pareiškėjo tinkle. Pareiškėjo nuomone, toks susitarimas gali būti įtvirtintas tiek pačioje sutartyje, kurioje sutariama dėl marketingo biudžeto sumos, tiek ir vėliau sudaromais atskirais rašytiniais susitarimais, kadangi Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punktas nereglamentuoja paties susitarimo sudarymo proceso ir iš
esmės reikalauja tik rašytinio susitarimo. Toks susitarimas, pareiškėjo manymu, patenka į
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas, CK) reglamentavimo sritį, leidžiančią civilinių teisinių santykių modifikavimą.
5. Pareiškėjas nurodė, kad Įstatyme nėra įtvirtinta jokia specifinė „susitarimo“
koncepcija, todėl nesutiko su Tarybos argumentu, jog Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
8 punkte vartojamas terminas „susitarimas“ nėra susijęs su CK įtvirtintomis taisyklėmis
bei teigė, kad Taryba „susitarimo“ koncepciją aiškina plečiamai, kas prieštarauja bendriesiems teisės principams.
6. UAB „RIMI LIETUVA“ pažymėjo, kad priešingai nei nurodyta Nutarime, jos
naudojamos tipinės sutarčių formos savaime nereiškia, jog sutartys yra sudaromos neišreiškiant tiekėjo valios. Nurodė, kad Įstatyme standartinių sutarčių naudojimas nėra
uždraustas ir tokių sutarčių naudojimas yra įprastas tarp verslo subjektų. Pagal CK
6.185 straipsnio 3 dalį preziumuojama, kad supažindinimo su standartinėmis sąlygomis
pareiga yra įvykdyta, kai standartinės sąlygos pateikiamos kitai šaliai susipažinti. Šiuo
atveju nėra ginčo, kad pareiškėjas savo tiekėjus supažindina su standartinėmis sutarčių
230

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

sąlygomis ir individualiai susitaria dėl marketingo biudžeto sumos bei jos paskirstymo.
Pareiškėjas nurodė, jog prie standartinės sutarties yra pridedama „Susitarimo dėl
pakeitimų forma”, kurioje pagal didmeninės pirkimo-pardavimo sutarties 21.1 punktą
įtvirtinami šalių susitarimai, nukrypstantys nuo standartinių sąlygų. Pareiškėjas teigė,
kad tiekėjai turi galimybę rinktis bendradarbiavimo modelį, derėtis dėl esminių sąlygų –
marketingo biudžeto ir marketingo priemonių, tokiu būdu pilnai kontroliuodami marketingo biudžeto panaudojimą ir išreikšdami savo valią dėl sutarties sąlygų. O Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punktas nereikalauja sutarčių papildyti „paaiškinimais“ ar „nuostatomis“, kurie leistų tiekėjams išsakyti savo nuomonę dėl tokių nuostatų įtraukimo į sutartį, tokios šalių pozicijos ar nuomonės yra išsakomos sudarant sutartį, sutartyje tiesiog
užfiksuojant susitarimą. UAB „RIMI LIETUVA“ taip pat pažymėjo, kad „Susitarimo dėl
pakeitimų forma” įgauna galią tik tada, kai yra sutartyje nurodoma marketingo biudžeto
suma bei jos paskirstymas, priešingu atveju šios priedo nuostatos šalims yra netaikomos.
7. Pareiškėjo nuomone, su tiekėju sudaryta didmeninio pirkimo-pardavimo sutartis bei vėliau šalių sudaromi susitarimai dėl konkrečių pardavimų skatinimo veiksmų ir
jų atlyginimo negali būti vertinami atsietai, tai yra sudėtinės tos pačios sutarties dalys.
Pareiškėjas tiekėjams neprimeta jų kaštų didinančių susitarimų ir neatima galimybės apsispręsti dėl investicijų – už galimybę bendradarbiauti pardavimų skatinimų srityje pareiškėjas susimoka tiekėjams, mokėdamas didesnę prekės pirkimo kainą. Pareiškėjas
pažymėjo, kad tiekėjų bendradarbiavimas yra jiems patiems naudingas, tokiu būdu jie reklamuoja savo prekes ar prekės ženklą, o metinis marketingo biudžeto planavimas bei jo
preliminarus paskirstymas atitinka tiekėjo ir pareiškėjo interesus planuoti savo veiksmus
ir išlaidas. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog tokia nuostata į sutartis buvo įtraukta pačių
tiekėjų pageidavimu, taip pat kaip ir nuostata, numatanti bendradarbiavimo pardavimų
skatinimo srityje pratęsimą kitiems metams. Iki tol buvo neracionalu kiekvienais metais
su tais pačiais tiekėjais pasirašyti iš esmės analogiškus susitarimus.
8. Pareiškėjas nurodė, jog Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas leidžia šalims
susitarti dėl atlyginimo mažmeninei prekybos įmonei. Įgyvendindamas pardavimų skatinimą, pareiškėjas suteikia sutartas paslaugas bei patiria su tuo susijusius kaštus, tačiau
teisę į atlyginimą įgyja tik tuo atveju, kai tiekėjas neišnaudoja šalių suderintos marketingo biudžeto sumos. Kai tiekėjas yra aktyvus ir šalys visiškai išnaudoja pardavimų skatinimui skirtą biudžetą, pareiškėjas gali tikėtis kaštų atsipirkimo dėl padidėjusių pardavimų,
tačiau tiekėjams nebendradarbiaujant, pareiškėjas negali įgyvendinti pardavimų skatinimo priemonių tam skirtas biudžetas nėra išnaudojamas, o pareiškėjas patiria praradimus.
Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas nemano, kad susitarimas išmokėti pardavimų skatinimui
skirtas lėšas iki einamųjų metų gruodžio 31 d. yra nesąžininga ar prielaidas daryti tiekėjams „spaudimą“ sudaranti nuostata.
9. Pareiškėjas teigė, kad sutarties nuostata, leidžianti jam savo nuožiūra koreguoti marketingo biudžeto lėšų paskirstymą tarp atskirų pardavimų platinimo priemonių,
buvo numatyta išimtinėms situacijoms, kada sprendimą reikia priimti itin greitai. Tačiau
praktikoje ji nėra naudojama, nes pareiškėjas negali vienašališkai įgyvendinti pardavimų
skatinimo veiksmus.
10. Dėl tiekėjų apklausos rezultatų pareiškėjas nurodė, kad jie yra nevienareikšmiški ir pažymėjo, kad tik vieno jų netenkino santykiai su pareiškėju, kita vertus, šio tiekėjo nepasitenkinimas išesmės buvo susijęs su pačios sutarties įgyvendinimu, o ne su jos
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nuostatų atitikimu Įstatyme. Pareiškėjas pastebėjo, kad Nutarime nenurodyta, kokiu pagrindu buvo atrinkti apklausti tiekėjai, be to, 11-os iš daugiau nei (duomenys neskelbtini)
maisto prekių ir gėrimų tiekėjų apklausa buvo akivaizdžiai per maža. Pareiškėjo nuomone, apklaustų tiekėjų vertinimus apsprendė ne sutarties nuostatos, o individuali bendravimo su pareiškėju patirtis.
11. Pareiškėjas pažymėjo, kad dėl tiekėjų pageidavimų skirtingumo, visi pageidavimai negali būti išpildyti, tačiau šalių pasiektas kompromisinis variantas yra „susitarimas“.
Pastebėjo, kad absoliuti dauguma tiekėjų pripažino, jog derybos dėl bendradarbiavimo
sąlygų vyksta, sutartos rinkodaros priemonės yra inicijuojamos pačių tiekėjų ir atitinka
jų interesus. Nurodė, kad kritiškos tiekėjų nuomonės nepatvirtino, jog metų pradžioje
sudarytas susitarimas dėl metinio biudžeto ir / ar susitarimas dėl jo pratęsimo kitiems
metams, yra ydingi. Dėl tapatybės užslaptinimo, pareiškėjas negalėjo įvertinti, kiek tiekėjų liudijimai yra objektyvūs ir korektiški.
12. Pareiškėjo nuomone, jam paskirta sankcija yra nepagrįsta ir neteisėta. Jo teigimu, Taryba neturėjo teisės skirti baudos, kadangi atsakovui nuo 2010 m. iki 2015 m.
buvo žinoma apie ginčo objektu tapusių nuostatų egzistavimą, dėl jų buvo konsultuojamasi, tačiau atsakovas jokių veiksmų nesiėmė ir abejonių dėl minėtų nuostatų teisėtumo
nereiškė. Stebėsenos pažymose nurodoma, kad Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto
pažeidimų nenustatyta. Pareiškėjas stebėsenos pažymas laikė jo sudarytų sutarčių ir jų
priedų atitikimo Įstatymui vertinimu, todėl, nesant jokių pastabų, laikė, kad naudojamos
sutartys atitinka įstatymo reikalavimus. Taryba 2014 m. papildė stebėsenos pranešimą
išlyga apie informacinį jo pobūdį, todėl pareiškėjas laiko, kad atsakovas žinojo apie stebėsenos pažymų įtaką mažmeninės prekybos įmonių veiklai. Pareiškėjas mano, kad sutarties teisėtumą patvirtinus viešai skelbiamame dokumente, jam pagrįstai susiformavo
teisėtas lūkestis, todėl laiko, kad Tarybai Nutarime pripažinus, jog dėl reguliavimo neaiškumo ir nenusistovėjusios praktikos pareiškėją galėjo suklaidinti 2011 m., 2012 m. ir
2013 m. stebėsenos pažymų turinys, iš esmės atsakomybė jam negalėjo kilti.
13. Pareiškėjas teigė, kad paskirta bauda nėra tinkamai pagrįsta, neaišku, kokias
principais ji buvo apskaičiuota, nenurodytas pareiškėjo pažeidimų lyginamasis svoris,
neadekvačiai vertintas pažeidimo pavojingumas, nepateikti įrodymai, kad dėl sutarčių su
pareiškėju būtų išaugusi kitoms įmonėms tiekiamų prekių kaina, pareiškėjui nesuprantamas pažeidimo masto vertinimas. Pareiškėjas nurodė, kad susitarimus dėl bendradarbiavimo buvo sudaręs su (duomenys neskelbtini) tiekėjais, o Nutarime nurodoma – (duomenys neskelbtini) tiekėjų. Be to, Tarnyba nenagrinėjo pareiškėjo santykių su visais tiekėjais,
tyrimo metu pateikti tiekėjų atsakymai buvo nevienareikšmiški, todėl ši statistika negali
būti laikoma susijusia su pažeidimo masto vertinimu. Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjas mano, kad jam paskirta bauda turėtų būti arba panaikinta visa apimtimi dėl tinkamo
pagrindimo nebuvimo, arba sumažinta dėl netinkamai įvertintų inkriminuojamo pažeidimo pobūdžio ir masto.
14. Atsakovas Taryba atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad
Nutarimu pripažino pažeidžiančiomis Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimus UAB „RIMI LIETUVA“ standartinės tiekimo sutarties nuostatas: reikalavimą tiekėjams iš anksto skirti ne mažesnį nei tam tikrą marketingo biudžetą metams, tik preliminariai ir neišsamiai nurodant, kokiems pardavimo skatinimo veiksmams suma gali
būti panaudota, bei numatant pareigą sumokėti bet kuriuo atveju visą biudžeto sumą iki
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metų pabaigos; numatyta, kad pardavimo skatinimo biudžetą sudaro išlaidos, susijusios
su pardavimų skatinimu ir (ar) prekių išdėstymu, ir atlygis už pardavimų skatinimą ir
(ar) prekių išdėstymą, kuris lygus skirtumui tarp sulygtos pardavimo skatinimo biudžeto
sumos ir išlaidų pardavimų skatinimui ir (ar) prekių išdėstymui; įtvirtintą UAB „RIMI
LIETUVA“ teisę savo nuožiūra be atskiro tiekėjo sutikimo perskirstyti pardavimo skatinimo biudžeto sumas bei tuo atveju, jeigu einamiesiems kalendoriniams metams tiekėjas
ir pareiškėjas nėra susitarę dėl tiekėjo skiriamos pardavimo skatinimo biudžeto sumos,
einamiesiems kalendoriniams metams taikyti tokią pačią kaip ir ankstesniais kalendoriniais metais biudžeto sumą, kuri paskirstoma atskiroms išlaidoms tokiu pat būdu.
15. Atsakovas teigė, kad būtent Įstatymas numato, kokio detalumo susitarimas turi
būti sudarytas, kad atitiktų Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytas išlygos sąlygas ir vertindamas mažmeninės prekybos įmonių veiksmų sąžiningumą bei atitiktį nurodyto įstatymo reikalavimams, pirmiausia vadovavosi šiuo specialiu įstatymu, jo tikslais,
standartais ir jame numatytomis nuostatomis, kurie lemia didesnius reikalavimus susitarimui, nei tai numatyta pagal CK.
16. Atsakovo nuomone, tipinių sutarčių nuostatų negalima laikyti tiekėjo ir mažmeninės prekybos įmonės susitarimu, be to, jose nebuvo sutarta ir dėl kitų Įstatymo
reikalaujamų aspektų – dėl skatinimo veiksmų ir išlaidų apmokėjimo. Visos pareiškėjo
su tiekėjais sudarytų tipinių sutarčių nuostatos dėl pardavimo skatinimo veiksmų buvo
identiškos, todėl Nutarime pagrįstai nuspręsta, jog tiekėjų valia dėl tokio susitarimo turinio nebuvo išreikšta. Tai, kad sutarties sudarymas ir jos turinys galimai atitinka CK numatytas sutarčių standartinėmis sąlygomis taisykles, atsakovo nuomone, savaime nereiškia tokio atitikimo Įstatymo prasme.
17. Atsiliepime nurodoma, kad pagal Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą atlyginimą reglamentuojančios pareiškėjo sutarčių nuostatos ir jų forma privalo atitikti išlygos
sąlygas, t. y. sutartyje turi būti aptartos konkrečios sąlygos dėl numatomų vykdyti skatinimo veiksmų ir apmokamų išlaidų dydis. O pareiškėjo susitarimas su tiekėjais dėl atlygio
nėra aiškiai įvardintas ir apibrėžtas. Atsakovas pastebėjo, kad perskirstant biudžeto sumas
yra keičiamas skatinimo veiksmų apmokėjimas ir pagal sutartį dėl to bet kada gali nuspręsti
pareiškėjas. Tokiu būdu jis taip pat savo nuožiūra gali nuspręsti ir dėl pardavimo skatinimo
veiksmų. Atsakovas pažymėjo, kad tiekėjo leidimas pareiškėjui pačiam spręsti dėl skatinimo veiksmų ir išlaidų aptarimo taip pat turi atitikti Įstatymo išlygos reikalavimus. O teisės
pareiškėjui elgtis savo nuožiūra suteikimas akivaizdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų.
18. Atsakovas nesutiko, kad sutarčių nuostatų turinys turėjo būti vertinamas su
kitais metų eigoje pareiškėjo ir tiekėjų sudarytais susitarimais dėl konkrečių pardavimo
skatinimo veiksmų. Nurodė, kad mažmeninės prekybos įmonės ir tiekėjo susitarimas dėl
pardavimo skatinimo veiksmų kiekvienu atveju turi atitikti Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
8 punkto reikalavimus. Nurodė, kad tipinėse sutartyse biudžeto lėšų paskirstymas tam
tikroms pardavimo skatinimo priemonėms yra tik preliminarus, numatytų išlaidų sąrašas
nėra išsamus, todėl reikalavimas bet kuriuo atveju padengti išlaidas už veiksmus, kurie,
nebuvo numatyti (numatyti tik preliminariai ir neišsamiai), dėl kurių apmokėjimo nebuvo sutarta, ar kurie faktiškai net nebuvo atlikti, pagrįstai laikytas neatitinkančiu Įstatymo
reikalavimų. Atsakovas pažymėjo, kad vėlesnių susitarimų pareiškėjas gali ir nesudaryti,
tokiu būdu Įstatymo reikalavimas būtų tik sąlyginis.
19. Atsakovas pažymėjo, kad tiekėjų paaiškinimai, vertinant pareiškėjo pažeidimą,
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nebuvo pirminio pobūdžio, tačiau nesutinka, kad jie buvo netinkamai įvertinti. Nurodė,
kad esant identiškoms standartinių sutarčių sąlygoms visiems tiekėjams, nebuvo poreikio
nagrinėti visų pareiškėjo tiekėjų paaiškinimus. Skirtingi tiekėjų parodymai nėra priežastis jais nesiremti ar laikyti nepatikimais. Atsakovo nuomone, pareiškėjas, net ir nežinodamas tiekėjų pavadinimų, galėjo išdėstyti savo nesutikimo motyvus.
20. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad jam atsakomybė neturėjo
būti taikoma dėl jo teisėtų lūkesčių. Nurodė, kad Taryba niekuomet nesuteikė pareiškėjui
jokių užtikrinimų ar garantijų dėl jo sutarčių nuostatų teisėtumo. Kita vertus, vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo principais, atsižvelgė į galimą pareiškėjo susiklaidinimą vertinant stebėsenos pažymas ir baudos skaičiavimo tikslais sutrumpino pažeidimo
trukmę atitinkamu laikotarpiu.
21. Atsiliepime pažymėjo, kad Taryba Nutarime vertino visas baudos dydžio nustatymui reikšmingas aplinkybes ir pateikė atitinkamo savo vertinimo argumentus.
Nurodė, kad bauda buvo skiriama už nustatytus draudžiamus nesąžiningus veiksmus, o
baudos skaičiavimui numatyti reikalavimai buvo taikomi konkrečiam pažeidimui, o ne
jo epizodams. Taryba vertino sutarčių nuostatų turinį, tikslus, pasireiškimo ūkio subjektų veikloje galimybes ir galimą jų poveikį tiekėjų veiklai, o tai, kad tam tikros nuostatos
buvo įgyvendintos buvo svarbi aplinkybė pažeidimo pobūdžio vertinime, t. y. pažeidimas
buvo įgyvendinamas faktiškai.
22. Pasak atsakovo, vertinant pažeidimo mastą buvo atsižvelgta į kiekybines aplinkybes, tiekimo sutarčių kiekį ir pažeidimą sudarančių sutarčių nuostatų įgyvendinimo
apimtį. Vertinimo metu nustatyta, kad Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimams prieštaraujančios sutarčių nuostatos buvo standartinės ir sudaromos su visais
maisto prekių ir gėrimų tiekėjais dėl bet kurių tiekiamų maisto prekių ir gėrimų, (duomenys neskelbtini) tiekėjų atžvilgiu šios nuostatos buvo įgyvendintos. Kadangi visiems
tiekėjams buvo taikomos standartinės nuostatos, pareiškėjo santykius su visais tiekėjais
nagrinėti nebuvo tikslo, tačiau Taryba įvertino, ar nagrinėjamos nuostatos buvo įgyvendintos ir kokia jų įgyvendinimo apimtis. Nustatant pažeidimo mastą konstatuota, kad
bent (duomenys neskelbtini) tiekėjai savo sutartyse iš anksto metams skyrė ne mažesnį,
nei tam tikras pardavimo skatinimo biudžetas, su pareiškėju tik preliminariai numatę jo
negalutinį paskirstymą skatinimo veiksmams su įsipareigojimu šį biudžetą sumokėti ne
vėliau kaip iki metų pabaigos, (duomenys neskelbtini) tiekėjų, neišnaudojusiems viso skatinimo biudžeto, pareiškėjas pateikė sąskaitas likusiai sumai, t. y. gavo (duomenys neskelbtini) Eur atlygį. Taip pat buvo nustatyta, kad santykinai didelė dalis ankstesnių metų pardavimo skatinimo biudžeto sumų, nesusitarus dėl pardavimo skatinimo biudžeto, buvo
perkelta į kitus metus.
II.
23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 30 d. pareiškėjo
skundą patenkino iš dalies ‒ sumažino Nutarimu paskirtą baudą iki 35 000 Eur, o likusią
skundo dalį atmetė.
24. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Nutarime teisingai nurodyta, jog išlyga draudimui dėl pardavimų skatinimo išlaidų apmokėjimo pagal Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punktą taikoma tik esant visoms trims sąlygoms: yra rašytinis tie234
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kėjo ir mažmeninės prekybos įmonės susitarimas; susitariama dėl apmokamų išlaidų dydžio ir susitariama dėl numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų.
25. Teismas nurodė, kad prieštaraujančiomis Įstatymui Taryba pripažino pareiškėjo su tiekėjais pasirašomų sutarčių ir sutarčių priedų nuostatas dėl pardavimo skatinimo
veiksmų ir išlaidų nustatymo, paskirstymo bei mokėjimo, dėl atlygio už pardavimo skatinimą ir (ar) prekių išdėstymą bei dėl pardavimo skatinimo biudžeto perskirstymo bei
ankstesnių metų marketingo biudžeto sumos ir paskirstymo.
26. Vertindamas ginčijamas sutarčių nuostatas Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
8 punkte įtvirtintos išlygos taikymo prasme, t. y. įstatyme įtvirtinto reikalavimo sudaryti rašytinį susitarimą, pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjo vertinimu ir
pozicija, kad nagrinėjamu atveju neteisėta ir neteisinga Tarybos išvada, jog standartinės
sutartys neužtikrina, kad jų sąlygos atitiktų abiejų šalių valią. Teismas niekuo nepagrįsta
laikė Tarybos išvadą, kad tarp pareiškėjo ir tiekėjų pasirašytos sutartys lėmė ne tiekėjų interesų patenkinimą, o įtvirtino pareiškėjo valią. Pasak pirmosios instancijos teismo, tokia
Tarybos pozicija suponuoja išvadą, kad mažmeninės prakybos įmonės apskritai negali
naudoti tipinių sutarčių, tačiau toks draudimas nėra įtvirtintas jokiame teisės akte, taip
pat ir Įstatyme. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju tyrimo metu vertintos sutartys atitinka vieną iš trijųišlygos taikymui reikalingų sąlygų – raštu susitarti dėl apmokamų išlaidų dydžio ir skatinimo veiksmų.
27. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas nurodė, jog tiekėjai turėjo realią galimybę rinktis iš trijų bendradarbiavimo modelių. Vienas iš šių modelių apėmė šalių susitarimą dėl bendradarbiavimo pardavimų skatinimo srityje, įskaitant vadinamojo
marketingo (pardavimų skatinimo) biudžeto numatymą ir jo preliminarų paskirstymą
priede Nr. 2. Kiti du modeliai tokio bendradarbiavimo nenumatė, taigi tiekėjams buvo
užtikrinta galimybė rinktis bendradarbiavimą be pardavimų skatinimo. Teismas pažymėjo, kad ginčo tarp šalių dėl to, jog ginčijamos sutarčių sąlygos ir jų nulemtos tiekėjų
galimybės laisvai veikti rinkoje taikytinos visų pareiškėjo tiekėjų atžvilgiu, nėra. Taryba
Nutarimu vertino pasirašytų susitarimų, kuriuose buvo aptartos pardavimo skatinimo
priemonės ir išlaidos, atitiktį Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatoms. Taryba
nėra pripažinusi, jog visos pareiškėjo sutartys prieštarauja Įstatymui, todėl pareiškėjo argumentai apie tai, jog didelė dalis tiekėjų susitarimų dėl pardavimų skatinimo nesudarinėjo ir turėjo galimybę rinktis, vertinti kaip teisiškai nereikšmingi sprendžiant dėl pasirašytų susitarimų atskirų sąlygų atitikties Įstatymo 3 straipsnyje nustatytiems draudimams.
28. Vertindamas pareiškėjo nesutikimo su Nutarimu argumentus, pirmosios
instancijos teismas pažymėjo, kad absoliuti dauguma pareiškėjo argumentų yra susiję su ekonominiu situacijos vertinimu ir paremti verslo logika ir praktika, tačiau pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį teismas nevertina ginčijamo
administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik
nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar teisės aktas, ar administravimo
subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.
29. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjas nepaneigė Tarybos nutarime suformuluotų išvadų dėl pareiškėjo sutarčių su tiekėjais atitikties (neatitikimo) Įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 8 punkto reikalavimams. Teismas sutiko su Tarybos vertinimu, kadvien konkrečios marketingo biudžeto sumos numatymas, kai pardavimo skatinimo veiksmai įvardyti
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tik preliminariai ir neišsamiai, neatitinka Įstatymo reikalavimo susitarti dėl numatomų
pardavimo skatinimo veiksmų. Pasak pirmosios instancijos teismo, sutartyse įtvirtintas
reikalavimas tiekėjams bet kuriuo atveju padengti išlaidas už veiksmus, kurie, nebuvo
numatyti (numatyti tik preliminariai ir neišsamiai), dėl kurių buvo faktiškai nesusitarta,
ar kurie faktiškai net nebuvo atlikti, neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte
nustatytos išlygos, leidžiančios sudaryti susitarimą aptariant išlaidų dydį bei numatomus
taikyti marketingo veiksmus, nes tokiu būdu tiekėjų galimybės laisvai planuoti savo veiklą ir disponuoti lėšomis gali būti apribojamos konkrečios sumos, tačiau neapibrėžtiems
pardavimo skatinimo veiksmams, skyrimu; sutarčių nuostata, įtvirtinanti vienašališką
pareiškėjo teisę savo nuožiūra perskirstyti pardavimo skatinimo biudžeto sumas (kartu
pakeičiant ir skatinimo priemones ar jų apimtį) neatitinka išlygos sąlygų, nes nėra numatomas skatinimo veiksmų apmokėjimas; sutarties nuostatos, suteikiančios teisę pareiškėjui priimti sprendimą savo nuožiūra ir su tiekėju nesitarti taip pat ir dėl pardavimo skatinimo veiksmų, keičiant apmokėjimo už juos paskirstymą, taip pat neatitinka Įstatymo
išlygos reikalavimų.
30. Teismas darė išvadą, kad Taryba, nustačiusi dviejų iš trijų išlygos taikymui reikalingų sąlygų netinkamą įgyvendinimą (netinkamus susitarimus dėl apmokamų išlaidų
dydžio ir pardavimo skatinimo veiksmų), teisėtai ir pagrįstai konstatavo pareiškėjo padarytą Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto pažeidimą.
31. Dėl teisėtų lūkesčių apsaugosteismas laikė pagrįsta pareiškėjo poziciją, kad
Tarybos veiksmai (pareiškėjo pateiktų duomenų, susijusių su tipinių sutarčių nuostatomis, analizė ir apibendrinimas stebėsenos pažymose) ir (ar) neveikimas (turint tuos
pačius duomenis, kurie iš esmės buvo nustatyti ir tyrimo metu, t. y. pareiškėjo su tiekėjais sudaromas tipines sutartis, ilgalaikis nesiėmimas jokių veiksmų užkardyti Įstatymo
pažeidimą) buvo pakankamas pagrindas atsirasti teisėtiems pareiškėjo lūkesčiams, jog
jo sudaromos sutartys atitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimus.
Teismas atkreipė dėmesį kad Taryba Nutarime pati konstatavo, jog stebėsenos pažymų
turinys galėjo pareiškėją suklaidinti dėl jų turinio ir teisinės reikšmės ir tai Tarybai buvo
pagrindu pažeidimo eigos pradžia laikyti 2014 m. kovo 3 d., kai pažymoje buvo nurodyta, jog pažyma yra informacinio pobūdžio dokumentas, kuriame pateikiami teiginiai ir išvados neapriboja Tarybos atliekant tyrimus dėl galimo šio įstatymo pažeidimo.
Pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjo vertinimu, kad tokios bendro pobūdžio formuluotės (informacijos) pateikimas neeliminavo ir neturėjo (negalėjo) eliminuoti pareiškėjo pasitikėjimo viešojo administravimo subjekto (Tarybos), turinčio specifines
funkcijas nagrinėjamoje srityje (Įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė) ir privalančio, be
kita ko, laikytis bendrųjų Viešojo administravimo įstatymo principų bei turinčio visą pateikiamų sutarčių teisiniam įvertinimui Įstatymo taikymo prasme reikalingą informaciją (Įstatymo 3 str. 1 d. 8 p. pažeidimo sudėties yra formali), veikla ir nulėmė pareiškėjo
pagrįstą įsitikinimą, kad Taryba pareiškėjo teiktų sutarčių atitiktį Įstatymui vertina taip
pat, kaip ir pareiškėjas, t. y. kad sutartys atitinka įstatymo nuostatas, o pareiškėjo elgesys
nevertintinas kaip Įstatymo nuostatų pažeidimas.
32. Vis dėlto pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog net ir nustačius, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeisti pareiškėjo teisėti lūkesčiai, kad viešojo administravimo
subjektas veiks tinkamai, tai nelaikytina pareiškėjo atsakomybę šalinančią aplinkybe. Šią
aplinkybę teismas vertino kaip turinčią įtakos skiriamos sankcijos parinkimui, bei pažy236
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mėjo, kad ir pats pareiškėjas savo pozicijos, jog už nustatytą Įstatymo pažeidimą Taryba
neturėjo teisės skirti baudą, nepagrindė jokiomis teisės aktų nuostatomis. Teismas taip
pat nenustatė atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindų.
33. Dėl sankcijos pirmosios instancijos teismasvisiškai sutiko su pareiškėjo argumentais, jog poveikio priemonė negali būti grindžiama prielaidomis, todėl Nutarimo
119 pastraipoje nurodytus motyvus, jogišlaidos prekių pardavimo skatinimui gali būti
perkeliamos į naujai tiekiamų prekių savikainą bei pardavimų kainą visoms mažmeninės prekybos įmonėms ir (arba) gali lemti tiekėjų tiekiamų prekių kainų padidėjimą ir
atitinkamai didesnes kainas galutiniams vartotojams, teismas vertino kaip netinkančius
reikalavimo pagrįsti skiriamos baudos dydį nulėmusius pažeidimo pobūdžio kriterijus.
34. Vertindamas pažeidimo trukmę, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad
pati Taryba Nutarime akcentavo, kad Įstatymo stebėsena trunka santykinai neilgą laikotarpį, todėl nebuvo susiformavusi stebėsenos praktika, pati Taryba pripažino, kad dėl šių
išimtinių aplinkybių galėjo susidaryti situacija, kad pareiškėjas galėjo klaidingai interpretuoti Tarybos atliekamą stebėseną ir jos pagrindu rengiamas pažymas kaip ex ante peržiūros įrankį pareiškėjo sutarčių atitikties Įstatymo nuostatoms vertinti. Tai galėjo lemti,
kad pareiškėjas, nesulaukęs tiesioginių Tarybos pastabų dėl sutarčių nė vienoje stebėsenos pažymoje, galėjo suklysti dėl sutarčių atitikties Įstatymoreikalavimams. Teismas nepagrįstu laikė Tarybos argumentą, kad pažeidimo laikotarpio pradžia laikytina 2014 m.
kovo 3 d., kai buvo paskelbta pažyma ir pareiškėjas turėjo sužinoti apie stebėsenos pobūdį ir neabejotinai suprasti, kad jo sudaromų sutarčių nuostatos galėjo pažeisti Įstatymo
reikalavimus. Pasak teismo, Tarybos minimoje pažymoje nurodymas, kad pažyma iš
esmės yra informacinio pobūdžio dokumentas, kuriame pateikiami teiginiai ir išvados
neapriboja Tarybos atliekant tyrimus dėl galimų Įstatymo pažeidimų, jokiais būdais nesuponuoja išvados, kad pareiškėjo sudaromos sutartys gali pažeisti Įstatymo nuostatas.
Teismas taip pat pažymėjo ir tai, kad pati Taryba, būdama Įstatymo 4 straipsnio nuostatų
įpareigota kontroliuoti, kaip laikomasi šio įstatymo nuostatų ir gaudama iš esmės tą pačią informaciją, kuri ir buvo pagrindu pažeidimo konstatavimui, turėjo realią galimybę
pažeidimo terminą sutrumpinti. Kadangi nagrinėjamu atveju Taryba pažeidė pareiškėjo
teisėtus lūkesčius, tai taip pat vertintina kaip aplinkybė, lemianti švelnesnės sankcijos už
pažeidimą skyrimą.
35. Teismas pažymėjo, kad Įstatyme nėra įtvirtinta teisė teismui atleisti pareiškėją
nuo atsakomybės už šio įstatymo nuostatų pažeidimus, atleisti nuo baudos ir (arba) skirti
kitą nei įstatyme numatyta sankciją, todėl tenkinti pareiškėjo prašymą panaikinti ginčijamu nutarimu paskirtą baudą visa apimtimi nėra teisinio pagrindo. Teismas, įvertinęs
ir sutikdamas su pareiškėjo argumentais dėl nepakankamo paskirtos baudos pagrįstumo,
remdamasis anksčiau teismo sprendime išdėstytais argumentais dėl pažeidimo pobūdžio,
trukmės ir masto, be to, pareiškėjo elgesį tyrimo metu, teikiant duomenis ir paaiškinimus, laikydamas atsakomybę lengvinančia aplinkybe (Įstatymo 11 str. 8 d.) ir vadovaudamasis Įstatymo 7 straipsniu bei teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendė, kad pareiškėjui skirtina mažesnė bauda, nei Nutarimu paskirtoji. Teismas nurodė, kad pareiškėjui
paskirta 35 000 Eur dydžio bauda yra pakankama priemonė atgrasyti nuo pažeidimų darymo ateityje.
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III.
36. Pareiškėjas UAB „RIMI LIETUVA“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti
skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą
ir priimti naują sprendimą – patenkinti apelianto skundą ir panaikinti Nutarimą.
37. Pareiškėjas pažymi, kad jo veikloje naudojama tipinė sutartis neįtvirtina reikalavimo mokėti už pardavimų skatinimo paslaugas, dėl kurių nėra pasiektas konkretus
šalių susitarimas. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas nedraudžia mažmeninės prekybos įmonei ir tiekėjui sutarti a) dėl fiksuoto biudžeto kartu b) numatant laikotarpį, per
kurį tas biudžetas bus panaudojamas, jeigu faktiniai mokėjimai už atskirus pardavimo
skatinimo veiksmus yra atliekami tik po to, kai šalys raštu suderina tiek atitinkamą pardavimo skatinimo veiksmą, tiek šiam veiksmui skiriamą marketinginio biudžeto dalį.
38. Pasak UAB „RIMI LIETUVA“, pirmosios instancijos teismo išvadų nepagrįstumą liudija ir teismo pozicijos neatitikimas kitoms Konkurencijos tarybos tyrimo metu
nustatytoms aplinkybėms: neadekvatu yra daryti išvadą, jog pareiškėjas taiko Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punkte uždraustą reikalavimą, kai a) pareiškėjo naudojamos sutarties tekstas to nesuponuoja, b) tyrimo medžiagoje yra duomenys, jog pareiškėjas su
tiekėjais derina ne tik preliminarius, bet ir konkrečius pardavimų skatinimo veiksmus ir atlyginimą už juos, o c) faktiniai pareiškėjo veiksmai tiekėjų atžvilgiu iš esmės
tiriami nebuvo.
39. Pareiškėjo manymu, ginčas dėl jam inkriminuojamo Įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 8 punkto pažeidimo atskleidžia fundamentalų Konkurencijos tarybos tyrimo
trūkumą: Konkurencijos taryba, tirdama pareiškėjo sutartis, šį tyrimą tikslingai pozicionavo kaip formalų, t. y. orientuotą išimtinai į tipinės sutarties vertinimą. Tačiau tokia formali analizė nesudaro prielaidos teigti, jog pareiškėjas reikalauja iš tiekėjų atlyginti pardavimo skatinimo išlaidas nesudaręs tinkamo susitarimo.
40. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismo argumentai, kurių pagrindu
teismas atsisakė pripažinti pareiškėjo nubaudimą neteisėtu, yra teisiškai nekorektiški ir
prieštaringi. Prieštaravimą pareiškėjas įžvelgia tame, jog pripažinęs teisėtų lūkesčių buvimą, teismas vis dėlto atsisakė juos apsaugoti tuo pačiu paneigdamas teisėtų lūkesčių
apsaugos principo esmę. Skundžiamo teismo sprendimo teisinį nekorektiškumą pareiškėjas įžvelgia tame, jog galimybę pripažinti pareiškėjo nubaudimą neteisėtu pirmosios
instancijos teismas susiejo su tokia aplinkybe, kaip eksplicitinio reglamentavimo nebuvimas. Spręsdamas ginčus teismas taiko teisę. Kadangi teisėtų lūkesčių apsaugos principas yra pripažįstamas Lietuvos teisės sistemos dalimi ir administracinės teisės principu,
pirmosios instancijos teismas galėjo šiuo principu pasiremti tiesiogiai. Alternatyviai,
pirmosios instancijos teismas galėjo konstatuoti, jog Konkurencijos taryba netinkamai
pritaikė baudos apskaičiavimą reglamentuojančias Įstatymo 9 straipsnio 3 dalies bei
11 straipsnio 7 dalies nuostatas, kadangi baudos skyrimas pareiškėjui pažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos principą.
41. UAB „RIMI LIETUVA“ laikosi pozicijos, jog net jeigu visi pirmosios instancijos teismo argumentai dėl pažeidimo ir sankcijos skyrimo pareiškėjui būtų pagrįsti, teismo apskaičiuota 35 000 Eur bauda vis tiek yra per didelė. Paties teismo išvados suponuoja, jog Konkurencijos taryba dirbtinai (mažiausiai dvigubai) padidino inkriminuojamo
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pažeidimo mastą bei pačios apibrėžtą kaip formalų pažeidimą skundžiamo Nutarimo
119 pastraipoje pateikė kaip galėjusį sukelti plataus masto neigiamas pasekmes. Vien šių
Konkurencijos tarybos išvadų paneigimas pateisina baudos sumažinimą bent per pusę. O
teismo pripažintas teisėtų lūkesčių pažeidimas (jeigu būtų vertinamas kaip atsakomybę
lengvinanti aplinkybė) savaime (t. y. atsietai nuo kitų tesimo konstatuotų aplinkybių) taip
pat pagrindžia esminį baudos sumažinimą. Todėl vien šios pirmosios instancijos teismo
konstatuotos aplinkybės sudaro prielaidas pareiškėjui paskirtą 73 000 Eur baudą sumažinti ženkliai labiau nei iki 35 000 Eur.
42. Pasak pareiškėjo, tokiame kontekste negalima nepastebėti ir pirmosios instancijos teismo sprendime neįvertinto principinio skundžiamo Nutarimo ydingumo –
Įstatymo 11 straipsnio 6 dalies reikalavimus atitinkančio baudos pagrindimo nebuvimo.
Jeigu skundžiamame Nutarime būtų paaiškinta, kokiu metodu buvo skaičiuojama bauda, koks svoris buvo suteiktas Įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nurodytoms aplinkybėms,
tokiu atveju būtų galima objektyviai įvertinti ne tik pačios Konkurencijos tarybos vertinimų pagrįstumą, bet ir atitinkamus Konkurencijos tarybos vertinimus pagrindžiančių
prielaidų ir spėjimų paneigimo įtaką baudos dydžiui. Pastaroji aplinkybė yra svarbi, kadangi keisdamas iš esmės ydingą Konkurencijos tarybos sprendimą dėl baudos dydžio,
pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Konkurencijos tarybos išvadų dėl pažeidimo pobūdžio ir didelio masto paneigimas bei lengvinančios aplinkybės konstatavimas suponuoja žymiai didesnį baudos sumažinimą.
43. Atsakovas Konkurencijos taryba pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir tenkinti Konkurencijos tarybos apeliaciniame skunde nurodytus prašymus. Taryba nurodė, jog nesutinka su teiginiais, kad
tyrimas formalus, kai tyrimo metu buvo vertintos ir analizuotos UAB „RIMI LIETUVA“
tipinės sutarties nuostatos, pareiškėjo paaiškinimai ir pateikti duomenys, tiekėjų paaiškinimai ir pateikti duomenys, nurodyti Konkurencijos tarybos poziciją pagrindžiantys
argumentai. Tai, kad Konkurencijos taryba pirmiausia vertino sutartis, kuriose ir yra
užfiksuotos pagrindinės bendravimo su tiekėjais sąlygos, tačiau nepritarė pareiškėjo paaiškinimams, kurie pagrįsti tik paties pareiškėjo žodžiais, nepaneigia jos išvadų teisingumo. Atsakovas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 18 d.
nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-1014/2013 ir teigia, kad sutarčių netaikymas
ar kitoks taikymas nepaneigia sutarčių nuostatų nesąžiningumo, nes Įstatymas apskritai
draudžia įtvirtinti tokius mažmeninės prekybos įmonės veiksmus. Taryba pažymi, kad
vertinant Įstatymo reguliavimą, UAB „RIMI LIETUVA“ tiekimo sutartyse negali būti
Įstatymo reikalavimus pažeidžiančių nuostatų, neatsižvelgiant į tai, kad galbūt praktikoje jos taikomos ne taip ar taikomos ne visiems tiekėjams, o tai, kad pareiškėjas sutarties
nuostatų tam tikrais atvejais galėjo netaikyti, nepaneigia nustatyto pažeidimo.
44. Konkurencijos taryba nurodo, kad Įstatymo reikalavimų neatitinka tokios sutarties nuostatos, pagal kurias susitariama dėl tiekėjo mokamų išlaidų dydžio, ir šis pardavimo skatinimo veiksmų susitarimo aspektas, kaip matyti iš tipinės sutarties nuostatų
ir paties pareiškėjo paaiškinimo, nėra keičiamas, tačiau pardavimo skatinimo veiksmai
vėliau gali būti pildomi ar keičiami (ir netgi pačios UAB „RIMI LIETUVA“ iniciatyva,
nesiderinant su tiekėjais). Pasak Tarybos, jeigu tipinėje sutartyje numatomas finansinis
įpareigojimas tiekėjui dėl pardavimo skatinimo veiksmų, kaip numato Įstatymas, jame
turi būti numatyti ir pardavimo skatinimo veiksmai, priešingu atveju, tokios nuostatos
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pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto draudimą ir netenkina jame numatytos
išimties sąlygų.
45. Atsakovas pažymi, kad Įstatymui prieštaraujančiomis tipinės sutarties nuostatas pripažino ne dėl to, jog jos preliminarios, tačiau dėl to, kad įpareigojimas tiekėjui
mokėti tam tikrą sumą yra galutinis (nepreliminarus), o UAB „RIMI LIETUVA“ vykdomi pardavimo skatinimo veiksmai tik preliminarūs ir nebūtinai suteikti už visą tiekėjo
apmokėtą pardavimo skatinimo sumą. Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį į tai, kad
daugelis UAB „RIMI LIETUVA“ argumentų apeliaciniame skunde iš esmės grindžiami
hipotetiniu situacijų pateikimu ir UAB „RIMI LIETUVA“motyvais, kad, esant tam tikroms situacijoms, pareiškėjui būtų neaiškūs bendradarbiavimo su tiekėjais aspektai ar
bendravimo galimybės. Tačiau nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba vertino bei pasisakė dėl konkrečių nuostatų, įtvirtinančių konkrečius įpareigojimus ir sąlygas tiekėjams
bei UAB „RIMI LIETUVA“.
46. Taryba teigia, kad Įstatymo draudimas neapsiriboja nenumatytų ar nekontroliuojamų išlaidų tiekėjui draudimu, tačiau apskritai neleidžia priskirti tiekėjui bet kokias
pardavimo skatinimo išlaidas, išskyrus atvejus, kai yra mažmeninės prekybos įmonės ir
tiekėjo rašytinis susitarimas dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų. Netgi jeigu apmokamų pardavimo skatinimo išlaidų dydis yra
numatytas ar kontroliuojamas, t. y. nagrinėjamu atveju buvo įtvirtintas visų metų išlaidų
biudžetas, tačiau nėra numatyti pardavimo skatinimo veiksmai, t. y. nebuvo numatytos
priemonės, už kurias tiekėjai įsipareigoja sumokėti išlaidas, tokios tipinės sutarties nuostatos neabejotinai neatitinka Įstatymo reikalavimų. Atsakovas pabrėžia, kad Įstatymas
reikalauja susitarti ne dėl atlyginimo už paslaugas apskaičiavimo būdo, bet dėl apmokamų išlaidų (ir pardavimo skatinimo veiksmų). Tipinės sutarties nuostatos nenumato
konkrečios atlygio išlaidų sumos. Tokiu būdu tiekėjai patiria išlaidas, kurios nėra aiškiai
įvardintos ir apibrėžtos, o atlygio suma apskritai priklauso nuo to, ar išnaudojamas visas
pardavimo skatinimo biudžetas.
47. Atsakovas taip pat nurodo, kad tipinės sutarties nuostatomis ir leidimu
UAB „RIMI LIETUVA“ elgtis savo nuožiūra nėra laikomasi Įstatymo išlygos reikalavimų,
nes pagal tokią sutarties nuostatą nėra numatomas aiškus skatinimo veiksmų apmokėjimas (keičiant apmokėjimo už juos paskirstymą), ji suteikia teisę UAB „RIMI LIETUVA“
priimti sprendimą savo nuožiūra ir su tiekėju nesitarti.
48. Konkurencijos taryba pažymi, kad teisėtų lūkesčių pažeidimas galėtų būti pripažįstamas, jeigu UAB „RIMI LIETUVA“ būtų buvusi padėtyje, kuri leidžia manyti, kad
institucija sukėlė jai pagrįstų vilčių dėl suteiktų konkrečių garantijų. Garantijomis, galinčiomis suteikti tokiu vilčių, laikoma tiksli, nesąlygiška, nuosekli ir tam teisę turinčių patikimų šaltinių nesvarbu kokia forma pateikta informacija. Pasak atsakovo, Įstatymas nenumato, kad Konkurencijos taryba priima ex ante sprendimus ar atlieka ex ante kontrolę
dėl nuostatų atitikties Įstatymo reikalavimams, kuriuos galima būtų laikyti užtikrinimais,
tokių užtikrinimų nesuteikė ir Konkurencijos taryba, todėl nebuvo jokio pagrindo pareiškėjai tokių sprendimų ar užtikrinimų tikėtis ar Konkurencijos tarybos veiksmus vertinti kaip tokius.
49. Taryba nurodo, kad jos nustatytos aplinkybės pakankamai parodė ir pagrindė
pažeidimo mastą, t. y. Konkurencijos taryba vertino konkrečių UAB „RIMI LIETUVA“
tiekimo sutarčių kiekį ir atitinkamų pažeidimą sudarančių sutarčių nuostatų įgyvendi240
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nimo apimtį. Pasak atsakovo, pažeidimo pavojingumas nėra būtinai faktinis neigiamas
poveikis tiekėjams ar vartotojams padaryta žala, todėl tai, kad nebuvo konkrečiai nustatinėjama tiekėjams sukelta žala, nepaneigia Konkurencijos tarybos vertinimo. Vis dėlto
į tai, kad tam tikros nuostatos buvo įgyvendintos, buvo atsižvelgta vertinant pažeidimo
pobūdį, t. y. pažeidimas nebuvo vien formalus, tačiau ir įgyvendinamas faktiškai.
50. Pareiškėjas UAB „RIMI LIETUVA“ 2017 m. gegužės 22 d. pateikė paaiškinimus
dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atsiliepimo į apeliacinį skundą bei prašymą dėl įrodymų išreikalavimo.
51. Pareiškėjas nurodė, kad Konkurencijos tarybos atsiliepimas neatsako į esminį
šiai bylai klausimą – kaip UAB „RIMI LIETUVA“ gali būti laikoma pažeidusia Įstatymą,
jeigu pardavimo skatinimo veiksmai yra atliekami ir atlyginimas už juos yra gaunamas
po to, kai pareiškėjas ir tiekėjas suderina tiek pardavimo skatinimo veiksmus, tiek ir atlyginimą už juos.
52. UAB „RIMI LIETUVA“ nurodo, kad Konkurencijos taryba, teigdama, jog atsakovas nepateikė sutarčių, kuriose būtų užfiksuotos kitokios nuostatos nei tos, kurios
buvo tipinėje sutartyje, nesąžiningai manipuliuoja terminu „tipinė sutartis“, konkrečiau,
Konkurencijos taryba nutyli tą aplinkybę, jog „tipinė“ sutartis yra parengta taip, kad ją
būtų galima pritaikyti įvairioms situacijoms. Kitaip tariant, „tipinė“ sutartis sudaro prielaidas pareiškėjui sudaryti tiek sutartis, kuriose yra numatytas bendradarbiavimas pardavimų skatinimo srityje, tiek sutartis, kuriose tokio bendradarbiavimo nėra numatyta, tiek
ir tokius sandorius, kai dėl bendradarbiavimo pardavimų skatinimo srityje yra susitariama ad hoc, jau po didmeninės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo. Tai pripažįstama
tiek skundžiamame nutarime, tą patvirtina ir pareiškėjo pateikti įrodymai.
53. Pasak pareiškėjo, jo ir tiekėjų bendradarbiavimą susitarimo pagrindu Konkurencijos taryba nepagrįsta vadina „faktiniu bendradarbiavimu“. Tuo pačiu
Konkurencijos taryba taip ir nepaaiškina konkrečiai, ką ji vadina „faktiniu bendradarbiavimu“ ir kaip ji tai atriboja nuo „susitarimo“ ar „sutarties“. Konkrečiau, savo atsiliepime Konkurencijos taryba pareiškėjo ir tiekėjų susitarimus, kurie konkretizuoja didmeninės pirkimo–pardavimo sutarties nuostatas dėl bendradarbiavimo pardavimų skatinimo
srityje, vadina „faktiniu bendradarbiavimu“ kartu teigdama, jog toks „pareiškėjo ir jo
tiekėjų faktinis bendradarbiavimas savaime neturi įtakos Konkurencijos tarybos išvadoms, kurios padarytos pagrįstai analizuojant pirmiausia RIMI standartinių sutarčių su
tiekėjais nuostatas“. Vartojant terminą „faktinis bendradarbiavimas“ sudaromas įspūdis,
jog tarp pareiškėjo ir jo tiekėjų vyksta kažkas, dėl ko nebuvo susitarta rašytiniu susitarimu. Tačiau šioje byloje ginčas kyla ne dėl to, kad pareiškėjo ir jo tiekėjų bendradarbiavimas pardavimų skatinimo srityje nebūtų reglamentuotas rašytiniais susitarimais
(t. y. vyktų faktinių santykių pagrindu), bet dėl to, kad didmeninės pirkimo–pardavimo
sutarties nuostatos dėl tokio bendradarbiavimodažniausiai yra detalizuojamos sutarties vykdymo eigoje, sudarant didmeninėje pirkimo–pardavimo sutartyje numatytus
papildomus susitarimus.
54. UAB „RIMI LIETUVA“ teigimu, aiškindama savo poziciją Konkurencijos taryba tam tikra prasme manipuliuoja sąvokomis. Atkreipusi dėmesį į tai, kad tipinė sutartis
numato galimybę sutarties vykdymo eigoje vėliau tikslinti pardavimo skatinimo veiksmus, Konkurencijos taryba priduria, jog „pardavimo skatinimo veiksmai gali būti vėliau
gali būti pildomi ar keičiami (ir netgi pačios RIMI iniciatyva nesiderinantsu tiekėjais),“
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tačiau ką Konkurencijos taryba turi omenyje vartodama terminą „nesiderinant“ (t. y. ar
nesiderinimą ji priligina susitarimo nebuvimui) Konkurencijos taryba savo atsiliepime
nepaaiškina. Kaip plačiau paaiškinta apeliaciniame skunde, tipinės sutarties priedo Nr. 2
nuostatos suteikia pareiškėjui teisę koreguoti tik marketingo biudžeto lėšų paskirstymą
tarp atskirų pardavimų skatinimo priemonių bet ne pačias priemones ar marketingo
biudžeto dydį (2010 m. tipinės sutarties priedo Nr. 2 5.1 punktas ir 2012 m. tipinės sutarties priedo Nr. 2 6.6 punktas). Be to, tai bet kokiu atveju būtų daroma iš anksto pasiekto rašytinio susitarimo su tiekėju pagrindu. Kita vertus, esmine aplinkybe laikytina
tai, kad Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas reikalauja tarp šalių sudaryti susitarimą
dėl pardavimo skatinimo veiksmų ir jų atlyginimo, tačiau Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
8 punktas nedraudžia šalims susitarti dėl tvarkos, pagal kurią bus apskaičiuojamas ar paskirstomas atlyginimas už pardavimo skatinimo veiksmus, ar dėl tokių veiksmų derinimo
tvarkos. Kitaip tariant, nėra jokio draudimo sudaryti susitarimą, kuris leidžia mažmeninės prekybos įmonei pakoreguoti marketingo biudžeto lėšų paskirstymą.
55. Pasak UAB „RIMI LIETUVA“, vadovaujantis Konkurencijos tarybos logika, kadangi pareiškėjo naudojama tipinė sutartis yra „bloga“, tai kiekvienas jos pagrindu sudarytas susitarimas yra pažeidžiantis Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą nepaisant to,
kad (i) pati Konkurencijos taryba konstatuoja, jog bendradarbiavimas pardavimų skatinimo srityje reglamentuojantis priedas buvo pasirašytas su (duomenys neskelbtini) tiekėjais ir (ii) pati Konkurencijos taryba pripažįsta, jog sutarties vykdymo eigoje pareiškėjas
konkrečiai susitaria su tiekėjais dėl pardavimų skatinimo veiksmų.
56. UAB „RIMI LIETUVA“ nurodo, kad, paaiškinusi, jog pareiškėjo ir jo tiekėjų
susitarimus, kuriais detalizuojamos didmeninio pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos,
Konkurencijos taryba laiko nukrypimu nuo tipinės sutarties, Konkurencijos taryba savo
poziciją apibendrina paaiškindama, jog „Ši aplinkybė gali būti reikšminga vertinant pažeidimo pobūdį ir (ar) mastą, tačiau ne paties pažeidimo egzistavimo faktą“. Tačiau ginčo
nekyla dėl to (t. y. Konkurencijos taryba to ir nebando įrodinėti), jog pastaroji aplinkybė
skiriant sankciją vertinama nebuvo. Kaip minėta anksčiau, ir kaip nurodoma skundžiamame nutarime, skirdama baudą Konkurencijos taryba preziumavo, jog Įstatymui prieštarauja absoliučiai visos tipinės formos pagrindu pareiškėjo sudarytos didmeninio pirkimo-pardavimo sutartys (įskaitant ir tuos atvejus, kai šalių susitarimas apkritai jokių šalių
įsipareigojimų pardavimų skatinimo srityje nenumatė).
57. Pasak pareiškėjo, Konkurencijos taryba savo išvadas sieja ne su realiu pareiškėjo elgesiu, bet su hipotetine prielaida apie tai, kas būtų, jeigu pareiškėjas ir tiekėjas nesuderintų konkrečių pardavimo skatinimo veiksmų. Konkurencijos tarybos argumentai
parodo, jog savo vertinimą Konkurencijos taryba atliko neįsigilinusi į praktinius šalių
sutartinių santykių aspektus. Tam, kad būtų galima sudaryti biudžetą ir išskirti rinkodarai tiek piniginių lėšų, kiek jų reikia, šių lėšų poreikį reikia žinoti jau biudžeto sudarymo
metu. Skirtingai nuo pinigų skyrimo, kuris yra strateginis sprendimas, konkretūs pardavimo skatinimo veiksmai, jų terminai ir konkretus atlyginimas už juos yra operatyvinio
pobūdžio sprendimai.
58. Pareiškėjas mano esant tikslinga išreikalauti iš Konkurencijos tarybos informaciją apie tai, kaip susitarimai dėl pardavimų skatinimo yra reglamentuojami kitų į
Įstatymo veikimo sritį patenkančių mažmeninės prekybos įmonių sutartyse.
59. UAB „RIMI LIETUVA“ teigimu, pasisakydama dėl tariamo pažeidimo masto
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Konkurencijos taryba (duomenys neskelbtini) atvejus, kai ginčo objektu tapusios nuostatos nebuvo įtrauktos į pareiškėjo ir tiekėjų sutartis, bando neapgrįstai prilyginti sutarties „faktiniam nesilaikymui“ ar atitinkamos sutartinės nuostatos „netaikymui“. Kitaip
tariant, Konkurencijos taryba sąmoningai ar nesąmoningai maišo sutarties nebuvimą su
nukrypimu nuo sutarties.
60. Pasak pareiškėjo, nors Konkurencijos taryba lyg ir pripažįsta, kad realios žalos ji nenustatinėjo (ir kad tai nėra būtina pažeidimo pavojingumo įvertinimui), tačiau skundžiamo nutarimo formuluotės labai aiškiai suponuoja, jog Konkurencijos
taryba atsižvelgė į žalos „elementą“ vertindama skirtinos sankcijos dydį. Be to, kad,
pareiškėjo įsitikinimu, įrodytos turi būti visos aplinkybės, kurios nutarime yra nurodomos kaip pagrindžiančios baudos dydį, toks Konkurencijos tarybos pozicijos neapibrėžtumas tik patvirtina, kad savo vertinimus ji grindė į pažeidimo sudėtį
nepatenkančiomis aplinkybėmis.
IV.
61. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės
30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti UAB „RIMI LIETUVA“ skundą ir
palikti Nutarimą nepakeistą.
62. Taryba teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog pareiškėjo tipinės sutarties nuostatos dėl pardavimo skatinimo veiksmų ir išlaidų atitinka
Įstatymo išlygos sąlygą dėl rašytinio susitarimo tarp mažmeninės prekybos įmonės ir tiekėjo. Pasak Tarybos, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas reikalauja, kad susitarimas
būtų sudarytas dėl pardavimo skatinimo veiksmų ir jų išlaidų apmokėjimo tarp tiekėjo ir
mažmeninės prekybos įmonės, todėl vienos šalies parengtos tipinės sutarties nuostatos,
įtvirtinančios santykių pardavimo skatinimo srityje reglamentavimą, nėra tinkamas šios
Įstatymo sąlygos vykdymas. Pardavimo skatinimo veiksmų ir išlaidų reguliavimą pareiškėjo ir tiekėjų santykiuose lėmė išimtinai pareiškėjo valia, t. y. kaip jis numatė savo tipinėje sutartyje.
63. Atsakovas pažymi, kad tipinių sutarčių nuostatos numato „tuščias vietas“, ir
su tiekėjais yra derinamos tik į šias tuščias vietas įrašomos pardavimo skatinimo veiksmams skiriamos sumos. Visas kitas sutartines nuostatas, įkaitant ir teisę pareiškėjui nusimatyti atlygį už pardavimo skatinimą ir (ar) prekių išdėstymą, teisę vienašališkai perskirstyti pardavimo skatinimo biudžetą, nesusitarus dėl naujo biudžeto, perkelti buvusį
kitiems metams, numato pats pareiškėjas jam priimtinu būdu ir nesilaikydamas Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų. Taryba atkreipia dėmesį, kad kai kurie tiekėjai nurodė, jog sutarties nuostatos yra standartinės, nustatytos visose sutartyse ir dėl
jų tiekėjai neturėjo galimybės derėtis ir jas keisti. Pasak Tarybos, pareiškėjo tipinė sutartis bent jau turi sudaryti aiškias ir nedviprasmiškas galimybes tiekėjams apsispręsti
dėl pardavimo skatinimo veiksmų ir išlaidų už juos apmokėjimo. Tiekėjas, norėdamas
išvengti Įstatymą pažeidžiančių nuostatų taikymo, pavyzdžiui, kaip patvirtino ir pareiškėjas, turi sudaryti vėlesnius susitarimus dėl pardavimų skatinimo (susitarimais dėl
akcijų organizavimo), siūlyti sudaryti tipinės sutarties pakeitimus ar pan. t. y. turi dėti
aktyvias pastangas (kurių rezultatas priklauso nuo pareiškėjo). Todėl tipinėmis sutar243
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ties nuostatomis pareiga, kurios turi laikytis mažmeninės prekybos įmonė, nepagrįstai
perkeliama tiekėjams.
64. Konkurencijos taryba nurodo, kad Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato konkrečius atvejus, kada ir kokius susitarimus turi būti sudariusios mažmeninės prekybos
įmonės ir tiekėjai, t. y. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7, 8 ir 10 punktai. Tai, kad pareiškėjas turi laikytis konkrečių Įstatymo reikalavimų tam tikrose srityse ir Konkurencijos
taryba vertino taip pat tik konkrečias sutarties nuostatas, šiuo atveju dėl pardavimo skatinimo veiksmų išlaidų apmokėjimo, savaime nereiškia nepritarimo tipinėms sutartims ar
kitos mažmeninės prekybos įmonės praktikos ar veiksmų uždraudimą.
65. Dėl pareiškėjo teisėtų lūkesčių Konkurencijos taryba teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog Tarybos elgesys nulėmė pareiškėjo pagrįstą įsitikinimą, kad jo sutartys atitinka Įstatymą. Konkurencijos taryba stebėsenos pažymomis,
informacijos rinkimu ar kitais savo veiksmais nesuteikė pareiškėjui teisėtų lūkesčių dėl jo
sutarčių nuostatų atitikties Įstatymo reikalavimams ir nesuteikė prielaidų tokiems pareiškėjo įsitikinimams susiformuoti. Pasak atsakovo, tiek Įstatymo nustatytas reguliavimas,
tiek Konkurencijos tarybos praktika aiškiai atspindi Konkurencijos tarybos veiklos gaires,
tikslus ir apimtį, į kurią nepatenka ex ante mažmeninės prekybos įmonių sutarčių nuostatų teisėtumo kontrolė. Konkurencijos taryba nurodo, kad iki tyrimo pradėjimo neteikė
pareiškėjui jokių konkrečių išaiškinimų ir aiškių garantijų dėl Įstatymo nuostatų taikymo jo
atžvilgiu. Taryba pažymi, kad išvadas dėl konkrečių mažmeninės prekybos įmonių veiksmų atitikties Įstatymo reikalavimams atlikusi tyrimą pateikia nutarime, o apibendrinta
Įstatymo stebėsenos informacija nereiškia individualios situacijos vertinimo ir negali panaikinti pareiškėjo pareigos užtikrinti savo sutarčių ir (ar) veiksmų atitikį Įstatymui.
66. Dėl pareiškėjui skirtos baudos sumažinimo Konkurencijos taryba nurodo,
kad pats pareiškėjas patvirtino, jog pardavimo skatinimo veiksmų kaštai yra įtraukiami
į prekių savikainą, taigi toks Tarybos vertinimas yra pagrįstas. Atsakovas taip pat pažymi, kad bent jau nuo 2014 m. kovo 3 d. pareiškėjui turėjo būti aišku, jog jokie patvirtinimai dėl sutarčių nuostatų atitikties Įstatymo reikalavimams jam nesuteikiami. Pasak
Tarybos, tos pačios informacijos kaip ir stebėsenos pažymos rengimo tikslais turėjimas,
nepaneigia Konkurencijos tarybos pareigos pradėti ir atlikti oficialų pažeidimo tyrimą.
Konkurencijos tarybos pareigūnai turi ne tik surinkti tyrimui atlikti reikalingą informaciją, ją peržiūrėti, įvertinti, parengti tyrimo išvadas, tačiau ir užtikrinti tyrimo procedūrų
ir ūkio subjektų teisių tinkamą įgyvendinimą, todėl vien sutarčių ar kitos informacijos
turėjimas visiškai nereiškia, jog dėl to Konkurencijos taryba turėjo galimybę sutrumpinti
pažeidimo terminą. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismu, jog pažeidimo trukmė (ar net ir jo egzistavimo faktas) priklauso nuo Konkurencijos tarybos veiksmų, nes
pažeidimą vykdė pareiškėjas. Atsakovo teigimu, tai, kad ūkio subjektas vykdo jam nustatytas pareigas ir teikia informaciją nėra vertinama kaip pagrindas švelninti atsakomybę;
Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai pripažino šia aplinkybę lengvinančia. Taryba taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog bent
(duomenys neskelbtini) iš Įstatymą pažeidžiančios sutarčių nuostatos taikymo gavusiam
pareiškėjui, 35 000 Eur dydžio bauda yra pakankama priemonė atgrasyti nuo pažeidimų
darymo ateityje. Konkurencijos tarybos nuomone, toks sprendimas yra nemotyvuotas,
neatitinka Įstatymo reikalavimų ir nustatytų faktinių aplinkybių, ir bet kuriuo atveju neatgraso pareiškėjo nuo pažeidimų darymo ateityje.
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67. Pareiškėjas UAB „RIMI LIETUVA“ pateikė atsiliepimą į Konkurencijos tarybos
apeliacinį skundą, kuriame prašo Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą atmesti ir tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą. Pasak pareiškėjo, Konkurencijos tarybos apeliacinio
skundo argumentai yra atmestini vien dėl to, kad jie yra akivaizdžiai nesuderinami su galiojančiomis teisės normomis. Konkurencijos taryba plečiamai aiškina Įstatymo normas,
kurdama tokias taisykles, kurios ne tik neturi įstatyminio pagrindo, bet ir akivaizdžiai
paneigia kitus įstatymus.
68. Pareiškėjas teigia, kad santykiuose tarp verslo subjektų tipinės sutarties pasirašymas visada suprantamas kaip užfiksuojantis šalių valios išraišką. Pats Įstatymas niekaip
nedraudžia sudaryti tipinių susitarimų. Jis taip pat nenustato jokių specialių reikalavimų sutarties parengimui, deryboms, pasirašymui ar kitokiai valios išraiškos procedūrai.
Atitinkamai, Įstatymo prasme net ir tipinių formų pagrindu sudarytas susitarimas yra
pakankamas pagrindas sutartiniams santykiams atsirasti.
69. UAB „RIMI LIETUVA“ nurodo, kad valios trūkumas nebent galėtų būti konstatuotas analizuojant konkrečius atvejus, t. y. kaip buvo sudaryta konkreti sutartis, ar
sudarant šią sutartį buvo aplinkybių, leidžiančių konstatuoti „valios trūkumą“ ir pan.
Tačiau vien standartinės, pareiškėjo veikloje naudojamos formos peržiūra nieko negali
pasakyti apie tokio pobūdžio aplinkybių egzistavimą.
70. Pareiškėjo nuomone, aiškinant ir taikant Konkurencijos tarybos poziciją nuosekliai, tektų pripažinti, kad Įstatymas apskritai draudžia standartinių sutarčių naudojimą, tačiau, kad taip nėra, pripažįsta ir pati Konkurencijos taryba. Dėl šios priežasties,
tiek skundžiamo Nutarimo, tiek apeliacinio skundo argumentuose egzistuoja fundamentalus neatitikimas. Nors Konkurencijos taryba užsimena apie poreikį papildyti standartinę sutartį kažkokiais paaiškinimais, tie paaiškinimai, įtraukti į standartinę sutartį,
neišvengiamai taptų standartinės sutarties dalimi. Lygiai taip pat, nors Konkurencijos
taryba kritikuoja pareiškėją dėl to, kad standartinių sutarčių naudojimas „verčia“ tiekėjus inicijuoti sutarčių pakeitimus, sudarinėti atskirus susitarimus ir pan., iš esmės poreikis tiekėjui suformuluoti savo reikalavimus egzistuotų bet kuriuo atveju. Galiausiai, nors
Konkurencijos taryba tiekėjų valios nebuvimą sieja su tuo, kad standartinė sutartis sudaroma pagal pareiškėjo parengtas sąlygas, sutartiniuose santykiuose yra neišvengiama tai,
kad vienu ar kitu klausimu pirmenybė suteikiama kurios nors šalies norams, pozicijai ar
pasiūlymams.
71. Tokie esminiai prieštaravimai suponuoja išvadą, jog vienintelis pareiškėjo ir
tiekėjų santykio modelis, kuris tenkintų Konkurencijos tarybą, būtų toks, kai pareiškėjas
be jokių derybų „pasirašo“ pačių tiekėjų parengtus susitarimus, tiekėjų nurodytomis sąlygomis, be jokių išlygų. Tokia išvada peršasi dėl to, kad: a) Konkurencijos tarybos netenkina standartinių sutarčių naudojimo faktas, kadangi standartinę sutartį parengė pareiškėjas; b) Konkurencijos tarybos netenkina tai, jog pirmenybė yra suteikiama pareiškėjo
parengtoms formuluotėms, o ne tiekėjo parengtoms formuluotėms.
72. Tačiau, paliekant nuošalyje diskusiją dėl sutarties šalių (įskaitant ir pareiškėją) teisės spręsti, kokiomis sąlygomis palaikyti komercinius santykius su savo verslo partneriais, akivaizdu yra tai, jog toks „reglamentavimas“ neturi nieko bendro su Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostata. Įstatymas nedraudžia naudoti standartinių sutarčių, įstatymas taip pat nereikalauja iš pareiškėjo sutikti su tiekėjo reikalavimais ar pasiūlymais, bei nedraudžia pareiškėjui spręsti, kokiomis sąlygomis jis norėtų palaikyti verslo
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santykius su kitomis įmonėmis. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas reikalauja tik
raštu susitarti dėl pardavimų skatinimo veiksmų ir atlyginimo už juos.
73. UAB „RIMI LIETUVA“ nurodo, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai susiaurina prielaidas, kurių pagrindu gali atsirasti teisėti lūkesčiai, be to, ignoruoja jog tiek pareiškėjas, tiek pirmosios instancijos teismas pareiškėjo teisėtų lūkesčių susiformavimą
siejo su kelių aplinkybių visuma – ginčo nekyla dėl to, kad Konkurencijos taryba ilgą laiką (nuo 2010 m.) nekvestionavo pareiškėjo ginčo objektu tapusių standartinės sutarties
nuostatų, nepaisant to, kad su šiomis nuostatomis Konkurencijos taryba buvo susipažinusi. Dar daugiau, apie standartinės sutarties keitimus, kuriais sutartis buvo papildyta kai
kuriomis ginčo objektu tapusiomis nuostatomis, Konkurencijos taryba buvo informuota
raštu. Pareiškėjo teisėtiems lūkesčiams susiformuoti turėjo įtakos ir Konkurencijos tarybos stebėsenos pažymos, kuriose buvo pateikiamas aiškus ir nedviprasmiškas į Įstatymo
veikimo sritį patenkančių įmonių veiklos (sutarčių) vertinimas. Pasak UAB „RIMI
LIETUVA“, Konkurencijos taryba nepagrįstai pervertina skirtumą tarp stebėsenos pažymos kaip neva bendro pobūdžio informacinio dokumento bei individualaus tyrimo, taip
pat nepagrįstai sumenkina stebėsenos pažymose pateikiamų vertinimų svarbą ir konkretumą, įvardindama pažymas bendro pobūdžio informaciniais dokumentais.
74. Pareiškėjas pažymi, kad 2011 m. kovo 1 d. stebėsenos pažymoje yra nurodoma, kad iki įstatymo įsigaliojimo viena (konkrečiai neįvardijama) mažmeninės prekybos
įmonė taikė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktui prieštaraujančią praktiką, tačiau po
įstatymo įsigaliojimo šią nuostatą pažeidžiančių ūkio subjektų neliko. Pastarojo teiginio
neįmanoma interpretuoti niekaip kitaip, kaip pateikiančio pakankamai konkretų sutarties neatitikimo Įstatymui vertinimą. Šalia yra pateikiama išvada, kad stebimos mažmeninės prekybos įmonės atitinkamų „nesąžiningų“ veiksmų atsisakė. Tokios informacijos neišeina interpretuoti niekaip kitaip, kaip tik vienareikšmiškai patvirtinančios, jog
Konkurencijos taryba a) vertino iki įstatymo įsigaliojimo buvusią praktiką ir b) po įstatymo įsigaliojimo gavusi pareiškėjo ir kitų tiekėjų standartines sutartis, įvertino jų nuostatų
atitikimą Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto atžvilgiu bei padarė konkrečią išvadą,
kad sutartys Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto nepažeidžia.
75. Pasak pareiškėjo, tokiame kontekste negalima nepastebėti ir Konkurencijos
tarybos pozicijos prieštaringumo. Skundžiamame nutarime Konkurencijos taryba pripažino, jog stebėsenos pažymos galėjo pareiškėją suklaidinti ir pastarąją aplinkybę
traktavo kaip pagrindą sutrumpinti inkriminuojamo pažeidimo terminą. Dėl šios priežasties pareiškėjai nėra aišku, kaip apeliacinio skundo argumentai, kuriais neigiama
stebėsenos pažymų reikšmė, sutampa su pripažinimu, jog stebėsenos pažymos galėjo
suklaidinti pareiškėją.
76. UAB „RIMI LIETUVA“ nurodo, kad neįtikinami yra ir Konkurencijos tarybos
argumentai apie tai, jog 2014 m. kovo 3 d. stebėsenos pažyma pašalino prielaidas suklaidinimui. Abstraktus pasakymas, jog stebėsenos pažyma yra informacinis dokumentas,
jokiu būdu nesudaro prielaidų kvestionuoti ar abejoti pakankamai aiškiomis ir nedviprasmiškomis ankstesnių stebėsenos pažymų išvadomis. Taip pat pareiškėjas nekorektišku laiko Tarybos argumentą, jog teisėtų lūkesčių nebuvimą įrodo tai, kad prasidėjus
tyrimui pareiškėjas nesiėmė jokių veiksmų pažeidimui nutraukti. Visų pirma, „lūkestis“
suponuoja įsitikinimą savo veiksmų teisėtumu. Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą
pareiškėjas buvo įsitikinęs, kad veikia teisėtai. Be to, Konkurencijos tarybos nutarimas,
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kuriuo buvo pradėtas tyrimas, buvo itin lakoniškas, ir jo pagrindu neįmanoma suvokti, dėl ko susiformavo Konkurencijos tarybos įtarimai. Pareiškėjas kategoriškai nesutinka
su teiginiu, jog pareiškėjo teisėtų lūkesčių pripažinimas nepagrįstai perkelia Įstatymo laikymosi užtikrinimo naštą Konkurencijos tarybai. Kadangi inkriminuojamas pažeidimas
yra formalus, o jo ištyrimas iš esmės suponuoja sutarties nuostatų atitikimo Įstatymui
įvertinimą, nėra priežasties, dėl kurios Konkurencijos taryba negalėjo skundžiamame
Nutarime daromų išvadų padaryti žymiai anksčiau.
77. Dėl Konkurencijos tarybos argumentų, kvestionuojančių baudos pareiškėjui sumažinimą, UAB „RIMI LIETUVA“ teigia, kad nėra aišku, kodėl Taryba mano, kad
pareiškėjo veiksmai sukėlė tiekėjams papildomą finansinę naštą ar nepagrįstas išlaidas.
Pardavimų skatinimas yra normali ūkinė veikla. Tie tiekėjai, kurie neketino vykdyti pardavimo skatinimo veiksmų turėjo galimybę pasirinkti (ir pasirinko) nesudaryti susitarimo dėl bendradarbiavimo pardavimų skatinimo srityje. Pasak pareiškėjo, bylos medžiagoje nėra nieko, kas pagrįstų Konkurencijos tarybos išvadą, jog tiekėjų prekių pardavimų
skatinimo veiksmai buvo vykdomi ne jiems, o pareiškėjui naudingu būdu. Apskritai nėra
aišku, ką reiškia prielaida apie „pardavimų skatinimo vykdymą pareiškėjui naudingu
būdu“. Juk pardavimų skatinimas yra vienodai naudingas tiek pareiškėjui, tiek tiekėjui,
kadangi jie abu „uždirba“ iš padidėjusių pardavimų. Lygiai taip pat nėra suprantama išvada apie tiekėjų veiklos neapibrėžtumo didinimą. Pareiškėjo įsitikinimu, būtent jos taikomas bendradarbiavimo modelis, kai pardavimų skatinimo veiklos bei išlaidų planavimas
pradedamas metų pradžioje, sudaro prielaidas tiekėjams planuoti savo veiklą ir išlaidas.
78. Pareiškėjas nurodo, kad nesant aplinkybių tyrimo net neįmanoma įsivaizduoti, kokį poveikį nagrinėjamos nuostatos daro kainų lygiui. Anot pareiškėjo, kainos gali
nedidėti tiesiog dėl to, marketinginių išlaidų suma yra itin maža; kainos gali nedidėti ir
dėl to, kad parduodami daugiau tiek tiekėjas, tiek pareiškėjas laimi iš masto ekonomijos.
Pastarąją išvadą patvirtina ir tai, kad daugeliu atveju pardavimų skatinimo priemonės yra
derinamos su kainodarinėmis akcijomis. Galiausiai, pardavimų skatinimas gali sudaryti
prielaidas naujo produkto įvedimui į rinką, kas vėlgi nieko bendro neturi su kainų rinkoje didėjimu.
79. UAB „RIMI LIETUVA“ neteisingu laiko Tarybos argumentą, kad Įstatymas
nereikalauja įvertinti pažeidimo faktinio neigiamo poveikio. Korektiškiau yra teigti, jog
Įstatyme nėra nuostatos, kuri tiesiogiai reglamentuotų šį aspektą. Pareiškėjas akcentuoja,
jog pati Konkurencijos taryba skundžiamame Nutarime apibūdindama inkriminuojamo
pažeidimo pobūdį bei mastą įvardino galimas pažeidimo pasekmes. Tokiame kontekste
natūralu, jog pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, jog išvados dėl pasekmių nėra įrodytos.
80. Galiausiai, pareiškėjas nekorektišku laiko nurodomą naują argumentą, jog pareiškėjui sumažinta bauda yra akivaizdžiai neproporcinga lyginant su pareiškėjo (duomenys neskelbtini) Eur pajamomis. Pasak UAB „RIMI LIETUVA“, tai yra naujas argumentas,
ir skundžiamas Nutarimas nesuponuoja, jog pati Konkurencijos taryba būtų atsižvelgusi į šią aplinkybę nustatydama pareiškėjui skiriamos baudos dydį. Be to, Konkurencijos
taryba niekada netyrė to, kokiomis aplinkybėmis ir už ką pareiškėjas gavo minėtas pajamas, bylos medžiagoje nėra jokių duomenų, kurie leistų (duomenys neskelbtini) Eur
sumą pagrįstai įvardyti kaip neteisėtai gautas pajamas ir traktuoti kaip atskaitos tašką
baudai apskaičiuoti.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
Dėl faktinių aplinkybių
81. Byloje ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1S-97/2015, kuriame Konkurencijos taryba nutarė pripažinti, kad UAB „RIMI
LIETUVA“ 2010–2015 m. didmeninio pirkimo–pardavimo sutartyse su maisto prekių ir
gėrimų tiekėjais įtvirtinusi šiame nutarime nagrinėtas ir toliau nurodytas nuostatas dėl
prekių pardavimo skatinimo veiksmų ir išlaidų reglamentavimo, pažeidė Mažmeninės
prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto
reikalavimus:
81.1. tiekėjų iš anksto metams skiriamo ne mažesnio nei tam tikras pardavimo
skatinimo biudžeto, jo preliminaraus ir negalutinio paskirstymo skatinimo veiksmams
bei įpareigojimo skirtą biudžetą [bet] kuriuo atveju sumokėti ne vėliau kaip iki metų
pabaigos (2012 m. Sutarties 12.1 punktas, 2010 m. priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo
sąlygos“ 5 ir 5.2 punktai bei 2012 m. priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 6 ir
6.7 punktai);
81.2. atlygio už pardavimo skatinimą ir (ar) prekių išdėstymą, kurį sudaro skirtumas tarp pardavimo skatinimo biudžeto ir jo faktinių išlaidų (2010 m. priedo Nr. 2
„Bendradarbiavimo sąlygos“ 5 punktas bei 2012 m. priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 6.5 punktas);
81.3. ankstesnių metų pardavimo skatinimo biudžeto ir jo analogiško paskirstymo
taikymo nesusitarus dėl pardavimo skatinimo biudžeto ir mažmeninės prekybos įmonės teisės savo nuožiūra perskirstyti pardavimo skatinimo biudžetą (2012 m. Sutarties
12.2 punktas, 2010 m. priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 5.1 punktas bei 2012 m.
priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 6.6 punktas).
82. Konkurencijos taryba Nutarime taip pat įpareigojo UAB „RIMI LIETUVA“
nutraukti šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytus draudžiamus nesąžiningus veiksmus bei už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą
UAB „RIMI LIETUVA“ skyrė 73 000 Eur piniginę baudą.
83. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu pareiškėjo UAB „RIMI LIETUVA“ skundą tenkino iš dalies, sumažino UAB „RIMI
LIETUVA“ Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. spalio 8 d. nutarimu
Nr. 1S-97/2015 už Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų
veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų pažeidimą paskirtą baudą iki 35 000 Eur. Likusią skundo dalį atmetė.
84. Pareiškėjas UAB „RIMI LIETUVA“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti
skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą
ir priimti naują sprendimą byloje – patenkinti apelianto skundą ir panaikinti Nutarimą.
Atsakovas Konkurencijos taryba apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygar248
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dos administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti UAB „RIMI LIETUVA“ skundą ir palikti Nutarimą nepakeistą.
85. Kaip matyti iš skundžiamo Nutarimo turinio, Konkurencijos taryba Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto pažeidimą nustatė dėl nuostatų, įtvirtintų nuo 2010 m.
UAB „RIMI LIETUVA“ su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais sudarytose sutartyse (toliau – ir 2010 m. Sutartis) bei dėl nuostatų, įtvirtintų nuo 2012 m. UAB „RIMI LIETUVA“
su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais sudarytose sutartyse (toliau – ir 2012 m. Sutartis)
bei jų prieduose Nr. 2. Šiose sutartyse tiekėjas yra vadinamas Pardavėju, o UAB „RIMI
LIETUVA“ – Pirkėju. 2012 m. Sutarties 12.1 punkte buvo nurodyta: „<...> Pirkėjas ir
Pardavėjas susitaria dėl bendradarbiavimo marketingo srityje, panaudojant per kiekvienus 1 (vienerius) kalendorinius metus (įskaitant einamuosius metus) Priede Nr. 2 nurodytą marketingo biudžetą, kurį kiekvieniems metams skiria Pardavėjas kaip rėmimo
(skatinimo įsigyti) mokestį Pardavėjo mokamą Pirkėjui už Sutartyje numatytų marketingo veiksmų organizavimą. Marketingo biudžeto suma einamiesiems kalendoriniams metams ir paskirstymas atskiroms išlaidoms (marketingo veiksmams) yra nurodytas Priede
Nr. 2.“
86. 2010 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 5 punkte buvo
nurodyta: „<...> Pirkėjas ir Pardavėjas tarpusavyje susitaria dėl bendradarbiavimo marketingo srityje, panaudojant per 1 (vienerius) einamuosius metus ne mažesnį kaip ___
(___)<...> dydžio marketingo biudžetą <...>. Šalių susitarimu šis marketingo biudžetas
preliminariai paskirstomas kaip nurodyta žemiau: ___ <...>, neįskaitant PVM, reklamai
Pirkėjo leidžiamuose leidiniuose; ___ <...>, neįskaitant PVM, Pardavėjo Prekių prioritetiniams išstatymams Pirkėjo prekybos centruose; ___ išimtinai tik už Pirkėjo vykdomas
reklamines Pardavėjo prekių akcijas prekybos centruose; ___ Pardavėjo ir pirkėjo bendroms reklaminėms kompanijoms; ___ kitoms šalių sutartoms marketingo išlaidoms.“
87. 2012 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 6 punkte buvo nustatyta: „<...> Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria dėl bendradarbiavimo marketingo srityje,
panaudojant per kiekvienus 1 (vienerius) kalendorinius metus (įskaitant einamuosius)
___(___) <...>, neįskaitant PVM, dydžio marketingo biudžetą, kurį kiekvieniems metams skiria Pardavėjas, preliminariai paskirstant biudžeto sumas tokiu būdu: 6.1.___
(___) <...>, neįskaitant PVM, Pardavėjo prekių reklamai Pirkėjo leidžiamuose leidiniuose; 6.2.___(___) <...>, neįskaitant PVM, Pardavėjo Prekių prioritetiniams išstatymams
Pirkėjo prekybos centruose; 6.3.___(___) <...>, neįskaitant PVM, už Pirkėjo prekybos
centruose vykdomas išimtinai Pardavėjo prekių reklamines akcijas; ir 6.4.___(___) <...>
neįskaitant PVM, kitoms šalių sutartoms marketingo išlaidoms.“
88. 2010 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 5.2 punkte buvo
nurodyta:„Visa marketingo biudžeto suma turi būti išmokėta ne vėliau kaip iki einamųjų
metų gruodžio mėnesio 31 dienos.“
89. 2012 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 6.7 punkte buvo
įtvirtinta: „Visa marketingo biudžeto suma turi būti Pardavėjo išmokėta ne vėliau kaip iki
einamųjų metų gruodžio mėnesio 31 dienos.“
90. 2010 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 5 punkte buvo nustatyta: „<...> Šalių susitarimu Biudžetą sudaro išlaidos, susijusios su pardavimų skatinimu,
prekių išdėstymu, atlygis už pardavimo skatinimą ir / ar prekių išdėstymą. Šalių susitarimu
atlygis lygus skirtumui tarp sulygtos marketingo biudžeto sumos ir faktinių išlaidų.“
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91. 2012 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 6.5 punkte buvo
nurodyta: „Šalių susitarimu marketingo biudžete įtrauktos išlaidos, susijusios su pardavimų skatinimu, Prekių išdėstymu, ir atlygis už pardavimų skatinimą ir / ar Prekių išdėstymą. Šalių susitarimu atlygis už pardavimų skatinimą ir / ar Prekių išdėstymą yra lygus
skirtumui tarp sulygtos marketingo biudžeto sumos ir išlaidų pardavimų skatinimui ir /
ar Prekių išdėstymui.“
92. 2012 m. Sutarties 12.2 punkte buvo nustatyta: „Jeigu einamiesiems kalendoriniams metams Šalys nėra susitarusios dėl Pardavėjo skiriamos marketingo biudžeto sumos, tuomet, jeigu dėl to nebus sudarytas atskiras Šalių susitarimas, bus laikoma,
kad einamiesiems kalendoriniams metams yra taikytina tokia pati kaip ir ankstesniais
kalendoriniais metais marketingo biudžeto suma; kartu bus laikoma, kad ši marketingo biudžeto suma paskirstoma atskiroms išlaidoms taip pat, kaip ir ankstesniais
kalendoriniais metais.“
93. 2010 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 5.1 punkte buvo
nustatyta: „Šalys susitaria, kad šiuo Pardavėjo prašymu Pirkėjas turi teisę perpaskirstyti aukščiau lentelės grafose nurodytas sumas. Biudžeto suma, atsižvelgiant į marketingo
vykdymo sąlygas, eigą, gali būti keičiama Šalių susitarimu.“
94. 2012 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 6.6 punkte buvo
nurodyta: šalys susitaria, kad Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra be pardavėjo atskiro sutikimo (tokį sutikimą Pardavėjas duoda šiame punkte) perpaskirstyti 6 punkte nurodytas
sumas tačiau bendra marketingo biudžeto suma dėl to negali padidėti.
95. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog daliai tiekėjų standartinės sutarties nuostatos
dėl pardavimų skatinimo neįsigaliojo, kadangi sutartyse su šiais tiekėjais nebuvo nurodytos sumos, skiriamos pardavimų skatinimui (Nutarimo 10 punktas). Kaip nurodyta
ginčijamame Nutarime (34 punkte) ir kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014 m. buvo sudarytos sutartys ir (arba) priedai Nr. 2 su (duomenys neskelbtini) tiekėjais, kurių tiekiamų maisto prekių ir gėrimų asortimentą RIMI sudaro apie (duomenys neskelbtini) prekių.
Tais pačiais metais konkretūs įvairaus dydžio pardavimų skatinimo biudžetai buvo numatyti (duomenys neskelbtini) tiekėjų, kurių asortimentą sudaro apie (duomenys neskelbtini) prekių, sutartyse su UAB „RIMI LIETUVA“ (Tarybos byla, III t., b. l. 19). Be to, kaip
matyti iš byloje esančios medžiagos, egzistavo galimybė pardavimo skatinimo akcijose dalyvauti ir tiems tiekėjams, su kuriais sudarytose sutartyse nebuvo numatytas metinis
pardavimo skatinimo biudžetas (dėl to sudarant atskirus susitarimus), tačiau, kaip nurodyta Nutarime (36 punktas) ir kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014 m. tokie susitarimai
dėl pardavimų skatinimo, nesant numatyto metinio pardavimo skatinimo biudžeto, buvo
sudaryti tik su daugmaž (duomenys neskelbtini) tiekėjų (Tarybos byla, III t., b. l. 92).
96. Byloje ginčas kilo dėl to, ar Nutarime nurodytos sutarčių nuostatos iš tikrųjų
pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą (Konkurencijos taryba Nutarime nustatė, kad Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą pažeidžia trys atskiros tipinės sutarčių
nuostatos (ar jų grupės). Taip pat byloje ginčas kyla dėl galimo UAB „RIMI LIETUVA“
teisėtų lūkesčio pažeidimo bei dėl pareiškėjui skirtos sankcijos. Dėl kiekvieno iš nurodytų aspektų pasisakytina atskirai.
Dėl sutarčių nuostatų, kuriose nustatytas tiekėjų iš anksto metams skiriamas ne mažesnis nei tam tikras pardavimo skatinimo biudžetas, jo preliminarus ir negalutinis paskirs250
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tymas pardavimo skatinimo veiksmams bei įpareigojimas skirtą biudžetą bet kuriuo atveju
sumokėti ne vėliau kaip iki metų pabaigos
97. Nagrinėjamu atveju pagal tipinę sutartį, kurią UAB „RIMI LIETUVA“ buvo
pasirašiusi su tiekėjais, pardavimo skatinimo biudžeto dydis buvo numatomas konkrečia suma, kurią tiekėjas privalėjo sumokėti iki metų pabaigos, tačiau jos paskirstymas
konkretiems pardavimo skatinimo veiksmams buvo preliminarus, be to, sutartyse nurodyta, jog biudžeto sumos gali būti skiriamos kitoms šalių sutartoms marketingo išlaidoms (Nutarimo 12, 13 punktai, 2010 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 5 punktas, 2012 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 6 punktas).
UAB „RIMI LIETUVA“ pagal tipinę sutartį turėjo teisę perskirstyti pardavimo skatinimo
biudžeto sumą pardavimo skatinimo veiksmams kitaip nei numatyta tarp šalių pasirašytoje sutartyje (Nutarimo 30 punktas, 2010 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo
sąlygos“ 5.1 punktas, 2012 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“
6.6 punktas). Sutartyse taip pat buvo numatyta, kad visa pardavimo skatinimo biudžeto suma turi būti išmokėta ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. (2010 m.
Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 5.2 punktas, 2012 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 6.7 punktas). Tiek Konkurencijos taryba, tiek pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šios sutarčių nuostatos prieštarauja Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punktui.
98. Įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog šio įstatymo tikslas – riboti didelę
rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą, o 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta: „Mažmeninės prekybos įmonėms
draudžiama atlikti ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančius veiksmus, kuriais mažmeninės prekybos įmonių veiklos rizika perkeliama tiekėjams ar jiems primetami papildomi įsipareigojimai arba kurie varžo tiekėjų galimybes laisvai veikti rinkoje
ir kurie išreiškiami kaip reikalavimai tiekėjui tiesiogiai ar netiesiogiai apmokėti dalį
mažmeninės prekybos įmonės arba kartu su šia įmone vykdomo pardavimo skatinimo
išlaidų ar kitokiu būdu už jas atlyginti, išskyrus atvejus, kai yra mažmeninės prekybos
įmonės ir tiekėjo rašytinis susitarimas dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti
pardavimo skatinimo veiksmų.“
99. Šioje normoje yra įtvirtintas bendras draudimas mažmeninės prekybos įmonei
reikalauti, kad tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai apmokėtų dalį mažmeninės prekybos
įmonės arba kartu su šia įmone vykdomo pardavimo skatinimo išlaidų ar kitokiu būdu
už jas atlyginti, bei nustatyta šio draudimo išimtis, pagal kurią mažmeninės prekybos
įmonei leidžiama raštu susitarti su tiekėju dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų
taikyti pardavimo skatinimo veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad šioje normoje yra nustatyta
išimtis iš bendro draudimo, ši išimtis turėtų būti aiškinama griežtai. Teisėjų kolegijos
vertinimu, numatyta galimybė raštu susitarti „dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų“ reiškia, kad rašytiniame susitarime turi būti
aiškiai numatyti abu elementai (tą indikuoja normoje vartojamas jungtukas „ir“) – numatomi taikyti pardavimo skatinimo veiksmai ir apmokamų išlaidų dydis.
100. Taigi tokios sutarties nuostatos, kuriose konkrečiai numatytas tik vienas elementas – apmokamų išlaidų dydis, tačiau ne konkretūs numatomi taikyti pardavimo
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skatinimo veiksmai, neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintos išimties sąlygų. Papildomai pažymėtina, kad tokiomis sutarties nuostatomis, kuriomis tiekėjas įpareigojamas bet kuriuo atveju iki metų pabaigos sumokėti tam tikrą sumą, tačiau
mažmeninės prekybos įmonė nėra įsipareigojusi suteikti konkrečius sutartus pardavimo
skatinimo veiksmus, mažmeninės prekybos įmonių veiklos rizika perkeliama tiekėjams,
varžomos tiekėjų galimybės laisvai veikti rinkoje – tiekėjai, būdami įsipareigoję skirti tam tikrą sumą pardavimo skatinimo biudžetui UAB „RIMI LIETUVA“, metų eigoje
gali būti verčiami rinktis jų mažiau pageidaujamus pardavimo skatinimo veiksmus, jei
UAB „RIMI LIETUVA“ nesudaro galimybių jiems pasirinkti konkrečius jų pageidaujamus pardavimo skatinimo veiksmus, dėl kurių (preliminariai paskirstant) buvo susitarta sumokėti tam tikras sumas, be to, nors UAB „RIMI LIETUVA“ neįsipareigoja taikyti
konkrečių pardavimo skatinimo veiksmų, tiekėjai tuo atveju, jei jų netenkina konkretūs
UAB „RIMI LIETUVA“ metų eigoje siūlomi suteikti pardavimo skatinimo veiksmai, negali dalies ar viso numatyto pardavimo skatinimo biudžeto skirti kitiems savo verslo poreikiams (išlaidoms, investicijoms).
101. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad pagal Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punktą yra leidžiama metų pradžioje susitarti dėl pardavimo skatinimo biudžeto sumos metams, o vėliau metų eigoje – dėl konkrečių pardavimo skatinimo veiksmų. Šioje normoje nėra numatyta galimybė sudaryti preliminarų susitarimą dėl kurio nors iš nurodytų elementų, ir vėliau jį konkretizuoti. Kaip minėta, pagal
Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą išimtimi iš bendro draudimo galima pasinaudoti
tik tuo atveju, kai yra rašytinis susitarimas dėl abiejų elementų – apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų. Sutarties sudarymo mechanizmas, kai tiekėjas įsipareigoja skirti konkrečią pardavimo skatinimo biudžeto sumą ir ją
bet kuriuo atveju sumokėti iki metų pabaigos, tačiau mažmeninės prekybos įmonė neįsipareigoja taikyti konkrečių pardavimo skatinimo veiksmų, yra akivaizdžiai palankus
mažmeninės prekybos įmonei, tačiau neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte
įtvirtintų reikalavimų.
Dėl sutarčių nuostatų, kuriose nustatytas tiekėjo UAB „RIMI LIETUVA“ mokamas
atlygis už pardavimo skatinimą ir (ar) prekių išdėstymą, kurį sudaro skirtumas tarp pardavimo skatinimo biudžeto ir jo faktinių išlaidų
102. 2010 m. Sutarties priedo Nr. 2 „Bendradarbiavimo sąlygos“ 5 punktas bei
2012 m. Sutarties priedo Nr. 2 6.5 punktas numatė, kad dalį marketingo biudžeto sudaro
atlygis už pardavimų skatinimą ir/ar prekių išdėstymą, kuris yra lygus skirtumui tarp
sulygtos marketingo biudžeto sumos ir išlaidų pardavimų skatinimui ir / ar prekių išdėstymui. Konkurencijos taryba bei pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šios sutarčių nuostatos pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą.
103. Pareiškėjas UAB „RIMI LIETUVA“ apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad tipinės sutarties priede Nr. 2 greta
nuostatų, numatančių preliminarų marketingo biudžeto panaudojimą, yra nuostata, įvardijanti pareiškėjo teisę gauti atlyginimą už konkrečią, aiškiai apibrėžtą paslaugą – prekių
išdėstymą (2010 m. tipinės sutarties priedo Nr. 2 5 punktas ir 2012 m. tipinės sutarties
priedo Nr. 2 6.5 punktas). Pasak pareiškėjo, šioje dalyje šalių susitarimas nėra prelimina252
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rus, kadangi paslauga yra aiškiai identifikuota, o Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas
neriboja šalių galimybės susitarti dėl atlyginimo už paslaugas apskaičiavimo būdo.
Pareiškėjas taip pat teigia, kad jo veikloje naudojamoje tipinėje sutartyje nėra nuostatų,
kurios reikalautų atlyginti pardavimo skatinimo išlaidas ir / arba mokėti atlyginimą pareiškėjui be pagrindo. Pareiškėjo manymu, pagrindas, kuriuo pareiškėjas gali gauti atlyginimą pagal sutartį, yra arba sutarties vykdymo eigoje šalių konkrečiai suderinti pardavimo skatinimo veiksmai (tipinės sutarties 12.1 p.), arba paties pareiškėjo atlikti veiksmai,
konkrečiai įvardyti pačioje sutartyje, t. y. kuriems tolesnis suderinimas nėra reikalingas.
104. Iš šių sutarčių nuostatų matyti, kad tuo atveju, kai sulygta pardavimo skatinimo biudžeto suma per metus nėra išnaudojama, UAB „RIMI LIETUVA“ įgyja teisę gauti neišnaudotą pardavimo skatinimo biudžeto dalį. Nors sutartyje ši pinigų suma
yra vadinama „atlygiu už pardavimų skatinimą ir / ar prekių išdėstymą“, iš nuostatos
turinio yra matyti, kad ši suma yra mokama už neatliktus pardavimų skatinimo ir / ar
prekių išdėstymo veiksmus (sumą sudaro skirtumas tarp sulygtos marketingo biudžeto
sumos ir išlaidų pardavimų skatinimui ir / ar prekių išdėstymui). Tokia sutarties nuostata prieštarauja Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktui, kadangi pagal šią normą yra
leidžiamas tik susitarimas dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų, t. y. pagal šią nuostatą privalo būti numatytas konkretus apmokamų išlaidų dydis už konkrečius numatomus taikyti pardavimo skatinimo veiksmus.
Atitinkamai ir pagal Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 10 punktą, kuriame leidžiamas rašytinis susitarimas dėl mokėjimo už prekių išdėstymą, teisėjų kolegijos vertinimu, privalo
būti numatytas konkretus mokėjimo už prekių išdėstymą dydis. Taigi minėtose sutarčių
nuostatose įtvirtinus, jog dalį marketingo biudžeto sudaro suma, mokama už neatliktus
pardavimo skatinimo veiksmus (ar prekių išdėstymą), tokios nuostatos neatitinka
Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad
Konkurencijos taryba pagrįstai pripažino, jog ši nuostata pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 8 punktą, kiek tai susiję su pardavimų skatinimo apmokėjimu.
Dėl sutarčių nuostatų, kuriose nustatytas ankstesnių metų pardavimo skatinimo biudžeto ir jo analogiško paskirstymo taikymas nesusitarus dėl pardavimo skatinimo biudžeto ir mažmeninės prekybos įmonės teisės savo nuožiūra perskirstyti pardavimo skatinimo
biudžetą
105. UAB „RIMI LIETUVA“ su tiekėjais buvo sudariusi sutartis, kuriose buvo nustatytas ankstesnių metų pardavimo skatinimo biudžeto ir jo analogiško paskirstymo
taikymas nesusitarus dėl pardavimo skatinimo biudžeto einamaisiais metais (2012 m.
Sutarties 12.2 punktas). Konkurencijos taryba konstatavo, kad šios sutarčių nuostatos pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą.
106. Pagal šią sutarties nuostatą pardavimų skatinimo biudžeto pakeitimas (tiek
didinimas, tiek mažinimas) galimas tik esant abiejų šalių susitarimui, o jo nesant, taikomas praėjusių metų biudžetas, net ir tuo atveju, kai, pavyzdžiui, tiekėjas apskritai nenori
einamaisiais metais skirti lėšų pardavimų skatinimui ar nori jų skirti mažiau nei praėjusiais metais, tačiau UAB „RIMI LIETUVA“ su pardavimo skatinimo biudžeto mažinimu nesutinka. Iš byloje esančių tiekėjų paaiškinimų matyti, kad kai kurie iš tiekėjų ne
vienerius metus bandė mažinti pardavimo skatinimo biudžeto dydį, tačiau, UAB „RIMI
253

I. Administracinių teismų praktika

LIETUVA“ nesutinkant, jie privalėjo ir toliau skirti ne mažesnes sumas pardavimų skatinimui, nors jų verslo poreikiai buvo pasikeitę (pavyzdžiui, vienas tiekėjas nurodė, jog
niekada nėra sumažinęs marketingo biudžeto, nes UAB „RIMI LIETUVA“ dėl jo nesidera
(Tarybos byla, 10 t., b. l. 2), kitas tiekėjas nurodė, kad sutarties sąlygos dėl marketingo
biudžeto ir marketingo veiksmų yra standartinės ir vienašališkai UAB „RIMI LIETUVA“
nustatytos, tiekėjas neturėjo galimybės derėtis ar įtakoti sutarties priedo Nr. 2 sąlygų, taip
pat pažymėjo, kad jau nuo 2012 m. tiekėjas neturėjo galimybės, net ir pagal prekybos tinklo numatytą grafiką, susitikti su UAB „RIMI LIETUVA“ atstovais ir derėtis dėl komercinių sąlygų; suėjus grafike numatytam terminui, „RIMI“ prekybos tinklo atstovai vengia
susitikimų, nekelia telefono ragelio (Tarybos byla, VI t., b. l. 1), dar vienas tiekėjas nurodė, jog bendrovė niekada nėra faktiškai sumažinusi marketingo biudžeto, nes „RIMI“ dėl
jo pakeitimo nesidera (Tarybos byla, X t., b. l. 2). Taigi iš šių paaiškinimų bei nagrinėjamos tipinės sutarties nuostatos matyti, kad ji suteikia galimybę UAB „RIMI LIETUVA“
neatsižvelgti į tiekėjų valią dėl pardavimų skatinimo biudžeto sumos mažinimo (ar jokios sumos neskyrimo) daugelį metų. Tokiu būdu konkretaus tokio pat kaip praėjusiais
metais pardavimo skatinimo biudžeto dydžio skyrimas, kaip matyti iš tiekėjų paaiškinimų, gali neatitikti tiekėjo valios daugelį metų, kol tęsiasi tiekimo santykiai tarp tiekėjo ir
UAB „RIMI LIETUVA“. Teisėjų kolegija pritaria Konkurencijos tarybos vertinimui, jog
tokia nuostata, kuri užtikrina tik vienos iš šalių valios ir interesų įgyvendinimą ir iš esmės daugeliui metų atima iš tiekėjo galimybę išreikšti valią dėl pardavimo skatinimo biudžeto dydžio, sumažinti pardavimo skatinimo biudžetą (ar jo nebeskirti) nenutraukiant
tiekimo sutarties, neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintos sąlygos,
jog turi būti sudarytas (rašytinis) susitarimas, t. y. suderinta abiejų šalių valia.
107. Dėl sutarčių nuostatų, kuriose buvo įtvirtinta UAB „RIMI LIETUVA“ teisė savo nuožiūra perskirstyti pardavimo skatinimo biudžetą, pažymėtina, jog pagal
Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintą išimtį iš draudimo, galimas rašytinis
susitarimas tarp mažmeninės prekybos įmonės ir tiekėjo dėl apmokamų išlaidų dydžio
ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų. Kaip minėta, pagal šią nuostatą
privalo būti numatytas tiek konkretus apmokamų išlaidų dydis, tiek konkretūs pardavimo skatinimo veiksmai. Tokiu atveju, kai yra numatytas tik konkretus apmokamų išlaidų dydis, tačiau nenumatyti konkretūs pardavimo skatinimo veiksmai (teisė juos parinkti paliekama mažmeninės prekybos įmonei), toks susitarimas neatitinka Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintos išimties. Pažymėtina, kad Įstatymo 1 straipsnio
1 dalyje nurodyta, jog šio įstatymo tikslas – riboti didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti tiekėjų ir didelę rinkos
galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą. Įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 8 punkte įtvirtinta galimybė pasinaudoti išimtimi iš bendro draudimo, leidžianti
sudaryti susitarimą dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų, yra viena iš Įstatymo nuostatų, kuriomis siekiama riboti didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti tiekėjų
ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą. Taigi
sutarties nuostatos, pagal kurias mažmeninės prekybos įmonei paliekama teisė pasirinkti
tai, dėl ko pagal Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą, siekiant pasinaudoti išimtimi,
privalo būti susitarta (apmokamų išlaidų dydis ir numatomi taikyti pardavimo skatinimo
veiksmai), neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintos išimties sąlygų,
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kadangi iš esmės panaikina Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintą didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimo ribojimą.
Dėl sutarčių nuostatų, susijusių su pardavimo skatinimo veiksmų ir išlaidų reglamentavimu, vertinimo kaip susitarimo Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto prasme
108. Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime darė išvadą, kad nurodytos sutarčių nuostatos (dėl skyrimo ne mažesnio nei tam tikras pardavimo skatinimo biudžetas iš anksto metams, jo preliminaraus paskirstymo, nebaigtinio pardavimo skatinimo
veiksmų sąrašo, reikalavimo sumokėti visą skirtą pardavimo skatinimo biudžetą iki metų
pabaigos, atlygio už pardavimo skatinimą ir prekių išdėstymą, teisės perskirstyti išlaidas
bei nesusitarus taikyti tokią pat biudžeto sumą kaip ir ankstesniais metais) neatitinka ir
išlygos sąlygos, kad dėl skatinimo veiksmų ir išlaidų turi būti sudarytas rašytinis tiekėjo
ir mažmeninės prekybos įmonės susitarimas. Nutarime nurodoma, kad nesant jokių papildomų paaiškinimų ar išlygų, sudarančių galimybes maisto prekių ir gėrimų tiekėjams
išsakyti savo nuomonę dėl šių nuostatų įtraukimo į Sutartį ir jų taikymo, iš tokių sutartinių nuostatų formuluočių galima suprasti, kad pardavimo skatinimo veiksmai ir išlaidų
dydis nuostatų pagrindu yra galimas bet kurio tiekėjo atžvilgiu nepriklausomai nuo jo
valios; tokiu būdu UAB „RIMI LIETUVA“ standartinės Sutartys neužtikrina, kad ji atitiktų abiejų šalių valią, nes prekių pardavimo skatinimo veiksmus ir išlaidas bei konkretų
jų reglamentavimą lėmė ne tiekėjų interesai, nebūtinai jiems priimtinu ar sutartu būdu ir
sąlygomis, o mažmeninės prekybos įmonės valia, t. y. kaip ji numatė savo tipinėje sutartyje; taigi, bendrai suformuluotos standartinės Sutarčių nuostatos neatitinka minėtos išlygos sąlygos dėl mažmeninės prekybos įmonės bei tiekėjo susitarimo ir kartu neužtikrina, kad jų pagrindu UAB „RIMI LIETUVA“ negalėtų reikalauti iš tiekėjų apmokėti dalies
mažmeninės prekybos įmonės ar kartu su ja vykdomo pardavimo skatinimo išlaidų.
109. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 30 d. sprendime
sutiko su pareiškėjo vertinimu ir pozicija, kad nagrinėjamu atveju neteisėta ir neteisinga
Tarybos išvada, jog standartinės sutartys neužtikrina, kad jų sąlygos atitiktų abiejų šalių valią; teismas niekuo nepagrįsta laikė Tarybos išvadą, kad tarp pareiškėjo ir tiekėjų
pasirašytos sutartys lėmė ne tiekėjų interesų patenkinimą, o įtvirtino pareiškėjo valią.
Pirmosios instancijos teismas pritarė pareiškėjui, kad tokia Tarybos pozicija suponuoja
išvadą, jog mažmeninės prakybos įmonės apskritai negali naudoti tipinių sutarčių, tačiau
toks draudimas nėra įtvirtintas jokiame teisės akte, taip pat ir Įstatyme. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo tyrimo metu vertintos sutartys
atitinka vieną iš trijų išlygos taikymui reikalingų sąlygų – raštu susitarti dėl apmokamų
išlaidų dydžio ir pardavimo skatinimo veiksmų.
110. Nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti į tai, kad standartinių sutarčių nuostatos, dėl kurių priimtas Nutarimas, yra pripažintos neatitinkančiomis Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintos išimties iš bendro draudimo sąlygų. Taigi pagal galiojantį teisinį reglamentavimą tokios sutarčių nuostatos nėra galimos nei tipinėse,
nei individualiai sudarytose sutartyse tarp mažmeninės prekybos įmonės ir tiekėjo, kuriems taikomas Įstatymas, todėl minėtų nuostatų vertinimas papildomai tuo aspektu, jog
jų įtvirtinimas tipinėse sutartyse neleido tiekėjams išreikšti savo valios, teisėjų kolegijos
nuomone, yra perteklinis. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte
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yra įtvirtintas ne abstraktaus susitarimo reikalavimas, tačiau reikalavimas susitarti dėl
konkrečių aspektų – apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų, konkrečių sutarties nuostatų atžvilgiu konstatavus, kad nebuvo susitarimo
dėl vieno iš nurodytų aspektų, nėra prasminga atskirai konstatuoti pažeidimą visų minėtų nuostatų atžvilgiu kartu tuo pagrindu, kad tarp šalių nebuvo susitarimo.
Dėl Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo
111. Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad Konkurencijos tarybos atliktas
tyrimas yra netinkamas, kadangi faktiniai apelianto veiksmai tiekėjų atžvilgiu iš esmės
tiriami nebuvo. Apeliantas nurodė, kad Konkurencijos tarybos Nutarimas buvo grindžiamas pozicija, jog Įstatyme vartojamas terminas „reikalavimas“ turėtų būti suprantamas
ne kaip faktinis mažmeninės prekybos įmonės veiksmas, bet kaip sutartinė nuostata, ir,
apelianto nuomone, šio ginčo kontekste toks formalus požiūris yra neadekvatus.
112. Iš Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo medžiagos matyti, kad buvo apklausta dalis tiekėjų, kurie pateikė savo nuomonę iš esmės dėl visų ginčijamų sutarties
nuostatų, taip pat buvo vertinami ir UAB „RIMI LIETUVA“ pateikti duomenys bei paaiškinimai. Grindžiant ginčijamą Nutarimą buvo remiamasi visais šiais duomenimis.
Pažymėtina, kad tiekėjų paaiškinimai iš esmės patvirtino, jog ginčijamos sutarčių nuostatos yra praktiškai taikomos apklaustiems tiekėjams (kai kurios nuostatos – daliai apklaustų tiekėjų), todėl šis pareiškėjo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas.
Dėl UAB „RIMI LIETUVA“ teisėtų lūkesčių
113. Konkurencijos taryba Nutarime, atsižvelgusi į tai, kad UAB „RIMI LIETUVA“
galėjo klaidingai interpretuoti Konkurencijos tarybos atliekamą stebėseną ir jos pagrindu rengiamas metines pažymas kaip ex ante peržiūros įrankį įmonės sutarčių atitikties
Įstatymo nuostatoms vertinti, ir tai galėjo lemti, kad UAB „RIMI LIETUVA“, nesulaukusi
tiesioginių Konkurencijos tarybos pastabų dėl Sutarčių nė vienoje stebėsenos pažymoje,
galėjo suklysti dėl Sutarčių atitikties Įstatymo reikalavimams, baudos dydžio skaičiavimui
atsižvelgė į pažeidimo laikotarpį, kurio pradžia laikė 2014 m. kovo 3 d., kai buvo paskelbta 2014 m. pažyma ir UAB „RIMI LIETUVA“ turėjo sužinoti apie informacinį Įstatymo
stebėsenos pobūdį ir neabejotinai suprasti, kad jos Sutarčių nuostatos galėjo pažeisti
Įstatymo reikalavimus.
114. Vilniaus apygardos administracinis teismas laikė pagrįsta pareiškėjo poziciją, kad Tarybos veiksmai (pareiškėjo pateiktų duomenų, susijusių su tipinių sutarčių
nuostatomis, analizė ir apibendrinimas stebėsenos pažymose) ir (ar) neveikimas (turint tuos pačius duomenis, kurie iš esmės buvo nustatyti ir tyrimo metu, t. y. pareiškėjo su tiekėjais sudaromas tipines sutartis, ilgalaikis nesiėmimas jokių veiksmų užkardyti
Įstatymo pažeidimą), buvo pakankamas pagrindas atsirasti teisėtiems pareiškėjo lūkesčiams, jog jo sudaromos sutartys atitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjo vertinimu, kad bendro pobūdžio formuluotės (informacijos) pateikimas 2014 m. kovo 3 d. pažymoje neeliminavo ir
neturėjo (negalėjo) eliminuoti pareiškėjo pasitikėjimo viešojo administravimo subjekto
(Tarybos), turinčio specifines funkcijas nagrinėjamoje srityje ir privalančio, be kita ko,
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laikytis bendrųjų Viešojo administravimo įstatymo principų bei turinčio visą pateikiamų
sutarčių teisiniam įvertinimui Įstatymo taikymo prasme reikalingą informaciją, veikla ir
nulėmė pareiškėjo pagrįstą įsitikinimą, kad Taryba jo (pareiškėjo) teiktų sutarčių atitiktį
Įstatymui vertina taip pat kaip ir pareiškėjas, t. y. kad sutartys atitinka įstatymo nuostatas.
115. UAB „RIMI LIETUVA“ apeliaciniame skunde nurodo, jog pripažinęs teisėtų
lūkesčių buvimą, pirmosios instancijos teismas vis dėlto atsisakė juos apsaugoti, taip paneigdamas teisėtų lūkesčių apsaugos principo esmę. Konkurencijos taryba apeliaciniame
skunde laikosi pozicijos, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino tiek teisėtų lūkesčių sampratą, tiek ir Konkurencijos tarybos veiksmus (neveikimą).
116. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas
ir teisinis saugumas. Konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio
saugumo principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius
(Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. lapkričio 5 d., 2003 m. kovo 4 d.,
2003 m. kovo 17 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas). Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (Konstitucinio Teismo
2010 m. gruodžio 14 d., 2011 m. vasario 14 d., 2012 m. birželio 29 d. nutarimai).
117. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad visi teisės aktai, visų valstybės ir savivaldybių institucijų bei pareigūnų sprendimai turi atitikti Konstituciją, jai neprieštarauti;
konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas).
118. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktika, yra pažymėjęs, kad teisė remtis teisėtų lūkesčių apsaugos principu taikoma kiekvienam asmeniui, esančiam padėtyje, kuri leidžia manyti,
kad institucija sukėlė jam pagrįstų vilčių dėl suteiktų konkrečių garantijų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A444‑2863/2011). Garantijomis, galinčiomis suteikti tokių vilčių, laikoma tiksli, nesąlygiška, nuosekli ir tam teisę turinčių patikimų šaltinių, nesvarbu kokia forma, pateikta
informacija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
2011 m. kovo 17 d. sprendimo AJD Tuna LTD v Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat
Generali, C-221/09, 71–72 p.).
119. Nagrinėjamoje byloje susiklostė specifinės aplinkybės – Konkurencijos taryba
nuo 2011 m. pagal Įstatymo 14 straipsnį teikė Vyriausybei metines šio įstatymo stebėsenos pažymas, kurias taip pat skelbė viešai. 2011 m. pažymoje Konkurencijos taryba inter
alia nurodė, kad Įstatymo tikslų kontekste išanalizavo 4 didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių pateiktas 2010 metais galiojusias didmeninio tiekimo sutartis. Pažymos išvadose Taryba pažymėjo, kad mažmeninės prekybos įmonės nuo 2010 m.
balandžio 1 d. Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme
numatytų ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų santykiuose su
tiekėjais atsisakė.
120. 2012 m. pažymos 15 punkte Konkurencijos taryba nurodė, kad Įstatymo
tikslų kontekste išanalizavo pateiktas didmeninio tiekimo sutartis su 4 didžiaisiais pre257
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kybos tinklais; Įstatymo stebėsenos laikotarpiu (2011 metais) ūkinės veiklos sąžiningai
praktikai prieštaraujančių veiksmų, kuriuos draudžia Įstatymas, mažmeninės prekybos
įmonių ir tiekėjų sutartiniuose santykiuose, nustatyta nebuvo, tačiau negalima teigti, kad
Įstatymo draudžiamų veiksmų apskritai buvo atsisakyta.
121. 2013 m. pažymoje (22–25 punktuose) Konkurencijos taryba nurodė, kad
Įstatymo „tikslų kontekste išanalizavo vykdytos maisto prekių ir gėrimų tiekėjų ir mažmeninės prekybos įmonių apklausos metu šių subjektų pateiktas didmeninio tiekimo
sutartis. Remiantis Konkurencijos tarybos atliktais tyrimais, galima teigti, kad praktikoje yra atliekami tam tikri mažmeninės prekybos įmonių veiksmai maisto prekių ir gėrimų tiekėjų atžvilgiu, kurie kelia įtarimų dėl galimo neatitikimo Įstatymo reikalavimams.
Tačiau, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus matyti, kad tik vienu atveju įtarimai dėl tokių
veiksmų atitikties Įstatymui buvo pagrįsti. Taip pat pažymėtina, kad abu tyrimai buvo
pradėti stebėsenos metu gautos informacijos pagrindu, o ne pagal tiekėjų pagrįstus pareiškimus.“ 2013 m. pažymos 50 punkte nurodyta, jog analizuojant sudarytas sutartis nustatyta, kad tos mažmeninės prekybos įmonės, kurių standartinių sutarčių nuostatos kėlė
abejonių dėl jų atitikties Įstatymui ar buvo Konkurencijos tarybos nutarimu pripažintos
kaip pažeidžiančios Įstatymo reikalavimus, pakeitė standartines sutartis. Pažymėtina, kad
Konkurencijos tarybos tyrimas dėl pareiškėjo veiksmų pradėtas 2015 m., tad nėra vienas
iš tyrimų, minimų 2013 m. pažymoje.
122. Taigi 2011–2013 m. viešai skelbtose pažymose Konkurencijos taryba,
Įstatymo pagrindu atlikdama sisteminę mažmeninės prekybos sektoriaus stebėseną,
nuosekliai kasmet nurodydavo, kad išanalizavo didmeninio tiekimo sutartis su didžiaisiais prekybos tinklais, ir kad mažmeninės prekybos įmonės Įstatyme numatytų ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų santykiuose su tiekėjais atsisakė. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokių nuoseklių vienareikšmiškų viešai skelbiamų
Konkurencijos tarybos teiginių pagrindu pareiškėjui pagrįstai galėjo susiformuoti įsitikinimas, kad jo naudojamos tipinės sutartys, kurias pareiškėjas teikė Konkurencijos tarybai, ir kurios, kaip nurodyta pažymose, buvo analizuojamos pažymas rengiant, nepažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto.
123. Papildomai pažymėtina, kad Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte yra
įtvirtintas ne absoliutus draudimas, tačiau draudimas su tam tikra išimtimi, kuria galima pasinaudoti esant joje nurodytoms sąlygoms. Taigi Konkurencijos tarybos, kaip
Įstatymo stebėseną (Įstatymo 14 straipsnis) ir jo nuostatų laikymosi kontrolę (Įstatymo
4 straipsnis) atliekančios institucijos viešai pateikiamas vertinimas, kad mažmeninės
prekybos įmonės sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų santykiuose su tiekėjais
atsisakė, ar kad, išanalizavus keturių mažmeninės prekybos įmonių didmeninio tiekimo
sutartis, pažeidimų nustatyta nebuvo, pagrįstai galėjo būti pareiškėjo suprantamas kaip
reiškiantis tai, kad Konkurencijos taryba Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą interpretuoja taip, jog pareiškėjo naudojama tipinė sutartis šios Įstatymo nuostatos nepažeidžia.
124. Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime (129 punkte) nurodė, kad
paskelbus 2014 m. pažymą UAB „RIMI LIETUVA“ turėjo sužinoti apie informacinį Įstatymo stebėsenos pobūdį ir neabejotinai suprasti, kad jos naudojamos tipinės sutarties nuostatos galėjo pažeisti Įstatymo reikalavimus. 2014 m. pažymos 2 punkte
Konkurencijos taryba nurodė: „Stebėsenos pažymoje pateikiama tik apibendrinta Įstatymo stebėsenos informacija, kuri nereiškia individualios situacijos vertinimo.
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Stebėsenos pažyma iš esmės yra informacinio pobūdžio dokumentas, kuriame pateikiami teiginiai ir išvados neapriboja Konkurencijos tarybos atliekant tyrimus dėl galimų
Įstatymo pažeidimų.”
125. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia pastaba yra pernelyg abstraktaus ir bendro pobūdžio, kad galėtų paneigti 2011, 2012 ir 2013 m. pažymose nurodytus nuoseklius ir konkrečius teiginius, kurių pagrindu pareiškėjui galėjo pagrįstai susiformuoti įsitikinimas, kad jo naudojamos tipinės sutartys nepažeidžia Įstatymo 3 straipsnio
1 dalies 8 punkto. Pažymėtina, kad UAB „RIMI LIETUVA“ tipinės sutarties nuostatos,
kurias Konkurencijos taryba pripažino prieštaraujančiomis Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
8 punktui, 2010–2015 m. iš esmės nesikeitė. Be to, pareiškėjas ne tik teikė Konkurencijos
tarybai tipines sutartis Įstatymo stebėsenai, bet 2012 m. ir konsultavosi dėl nuostatų, reglamentuojančių pardavimo skatinimo veiksmus, įgyvendinimo tvarkos (UAB „RIMI
LIETUVA“ skundo pirmosios instancijos teismui priedas Nr. 14), kas rodo, jog atitinkamos tipinės sutarties nuostatos Konkurencijos tarybai turėjo būti žinomos. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjas pagrįstai traktavo Konkurencijos tarybos viešai skelbtose pažymose išdėstytus teiginius kaip reiškiančius, kad jo naudojamos tipinės sutarties nuostatos
nepažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų.
126. Kaip minėta, teisėtų lūkesčių apsauga yra neatsiejamas konstitucinio teisinės
valstybės principo elementas. Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio
tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise
(Konstitucinio Teismo 2010 m. gruodžio 14 d., 2011 m. vasario 14 d., 2012 m. birželio
29 d. nutarimai). Visi teisės aktai, visų valstybės ir savivaldybių institucijų bei pareigūnų sprendimai turi atitikti Konstituciją, jai neprieštarauti; konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio
Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas).
127. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad Konkurencijos
taryba jai suteiktus baudų ir kitų sankcijų skyrimo įgaliojimus privalo įgyvendinti vadovaudamasi bendraisiais teisės, be kita ko, konstituciniais, principais ir teisės taikymo
reikalavimais. Nors Konkurencijos taryba dėl jai suteikto ypatingo statuso naudojasi tam
tikros apimties diskrecija, realizuojant šią diskreciją, neturi būti paneigiami esminiai
teisinės valstybės, valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, gero administravimo, atsakingo valdymo (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, asmens dalyvavimo
priimant atitinkamus sprendimus, skaidrumo ir kt.) reikalavimai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-1668/2012).
128. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, turi
atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai
labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti
turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas); konstitucinis teisingumo principas reikalauja nustatomas nuobaudas diferencijuoti taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti
į teisės pažeidimo pobūdį, į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, kad atsižvelgiant į tai būtų galima skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatytoji minimali ir
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kt.; įstatymuose už įstatymų pažeidimus nustatomos baudos turi būti tokio dydžio, koks
yra būtinas siekiant teisėto ir visuotinai svarbaus tikslo – užtikrinti įstatymų laikymąsi,
nustatytų pareigų vykdymą (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2001 m. spalio
2 d., 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio
21 d. nutarimai).
129. Aiškindamas Konstitucijos 109 straipsnį Konstitucinis Teismas taip pat yra ne
kartą konstatavęs (inter alia 1999 m. gruodžio 21 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2006 m. birželio 6 d., 2006 m. lapkričio 27 d., 2007 m. spalio 24 d. nutarimuose), kad teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose
išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir
laisves. Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą
vykdo teismai, reiškia, kad konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas; konstitucinė teisingumo samprata
suponuoja ne tik formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo
vykdomo teisingumo regimybę, bet ir – svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus
baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo
vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija
(Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2007 m. spalio 24 d. nutarimai).
130. Įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog skundą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančias ir
kitas aplinkybes (dėl kurių atitinkama piniginė bauda būtų akivaizdžiai per didelė, nes
neproporcinga padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga) ir vadovaudamasis
teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę skirti mažesnę piniginę baudą negu šiame straipsnyje nustatytos piniginės baudos.
131. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos
109 straipsniu, anksčiau pateikta Konstitucinio Teismo doktrina dėl skiriamų sankcijų
už įstatymų pažeidimus, Įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, taip pat teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais bei atsižvelgdama į byloje susiklosčiusią specifinę situaciją, sprendžia, jog, nepaisant to, kad Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, kad pareiškėjo tipinių sutarčių tam tikros nuostatos pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
8 punktą, pareiškėjo teisėtas lūkestis, atsiradęs dėl nuoseklios 2010–2013 m. viešai skelbtos Konkurencijos tarybos pozicijos, kad pareiškėjo tipinė sutartis nepažeidžia Įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 8 punkto, gintinas panaikinant pareiškėjui skirtą baudą.
132. Teisėjų kolegija, apibendrindama visus pirmiau išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad nagrinėtos UAB „RIMI
LIETUVA“ tipinių sutarčių nuostatos pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą,
tačiau, nustatęs, jog buvo susiformavęs pareiškėjo teisėtas lūkestis, nepagrįstai jo neapgynė pilna apimtimi. Todėl pareiškėjo UAB „RIMI LIETUVA“ apeliacinis skundas
tenkinamas išdalies ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas keičiamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos
1 d. (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 2 dalis) 140 straipsnio
1 dalies 3 punktas). Atsakovo Konkurencijos tarybos apeliacinis skundas atmetamas.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Pareiškėjo UAB „RIMI LIETUVA“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
„Pareiškėjo UAB „RIMI LIETUVA“ skundą tenkinti iš dalies.
Panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1S-97/2015 rezoliucinės dalies 3 punktą, kuriame UAB „RIMI LIETUVA“ už
Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų pažeidimą paskirta 73 000 (septyniasdešimt trijų tūkstančių) Eur bauda, ir 4 punktą tiek, kiek juo nustatoma UAB „RIMI
LIETUVA“ pareiga pranešti Konkurencijos tarybai apie baudos sumokėjimą ir pateikti tai
patvirtinančius įrodymus.
Likusią skundo dalį atmesti.“
Nutartis neskundžiama.

2.3. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
2.3.1. Dėl garantijos tęsti tarnybą panaikinus pareigybę užtikrinimo
Valstybės įstaiga (institucija) siūlymą perkelti į kitas pareigas valstybės tarnautojui
gali pateikti tiek individualiai (pasiūlymą adresuojant konkrečiam valstybės tarnautojui ir
nurodant konkrečias pareigas), tiek bendrai visiems tos įstaigos (institucijos) valstybės tarnautojams, kurių pareigybės naikinamos, pateikiant pasiūlymą viešu būdu (pvz., valstybės
įstaigos internetiniame puslapyje, vidinėse informacinėse sistemose, kt.). Tačiau jeigu siūlymas teikiamas viešu būdu bendrai visiems valstybės tarnautojams, turi būti užtikrinama
valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, teisė gauti tiek informacijos, kad valstybės
tarnautojas galėtų efektyviai įgyvendinti savo teisę teikti kandidatūrą užimti konkrečias kitas pareigas. Tai reiškia, kad iš aptariamu būdu teikiamo pasiūlymo turi būti aišku, kurios
valstybės įstaigoje (institucijoje) įsteigtos (steigiamos) pareigybės yra laisvos, kokie specialieji reikalavimai yra taikomi šioms pareigybėms, kokios funkcijos joms priskiriamos, kita
reikalinga informacija (pvz., iki kada ir kam pateikti atsakymą). Taigi valstybės tarnautojo
iniciatyva dėl konkrečių pareigų užėmimo Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies
prasme priklauso nuo to, ar valstybės įstaiga (institucija) sudarė sąlygas valstybės tarnautojui jo įspėjimo apie atleidimą iš valstybės tarnybos laikotarpiu žinoti apie laisvas jo kvalifikaciją ir įgūdžius atitinkančias pareigas ir pareikšti pageidavimą užimti konkrečias pareigas.
Šios nuostatos dėl kitų pareigų siūlymo per visą įspėjimo laiką turi būti vertinamos ir taikomos, atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines aplinkybes bei bendruosius teisingumo, sąžiningumo ir protingumo reikalavimus (38 punktas).
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Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos valstybės tarnautojo
garantijos tęsti tarnybą užtikrinimas siejamas su šių aplinkybių visuma: iki valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo valstybės institucijoje (įstaigoje) yra laisvos (atsiranda
laisvos) pareigos; valstybės tarnautojas yra tinkamas šias pareigas užimti (atitinka pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus); šios pareigos tinkamai pasiūlomos valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama; valstybės tarnautojui sutikus, jis paskiriamas eiti šias pareigas (39 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-5042-556/2017
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-06076-2015-0
Procesinio sprendimo kategorija 21.3.7

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. gruodžio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko,
Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjui I. L.,
atsakovo atstovei A. T. K.,
viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo I. L. skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas I. L. (toliau – ir pareiškėjas) elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su 2015 m. gruodžio 29 d. skundu (I t.,
b. l. 2–19), kurį patikslino 2016 m. kovo 8 d. (I t., b. l. 92–98) ir 2016 m. rugsėjo 14 d.
(II t., b. l. 141–152), teismo prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovas, Agentūra) direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo „Dėl
I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ Nr. AP-403 (toliau – ir Įsakymas) 1 punktą; 2) įpareigoti atsakovą priimti pareiškėją į Agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigas (A lygio 11 kategorija, kodas 57-6T) ir atitinkamose informacinėse
sistemose pažymėti, kad pareiškėjas šias pareigas ėjo nuo 2015 m. gruodžio 1 d., arba,
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teismui pripažinus, jog pareigybės panaikinimas nebuvo realus, įpareigoti atsakovą grąžinti pareiškėją į prieš tai eitas pareigas; 3) priteisti iš atsakovo darbo užmokesčio dydžio kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki teismo
sprendimo įsiteisėjimo dienos; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
2. Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas2015 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. 13TP-155
jam nurodė, jog 2015 m. gruodžio 1 d. bus panaikinta Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė (A lygio
11 kategorija, kodas 43-4T). Agentūros direktorius 2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267
patvirtino Agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės (kodas 57-6T) aprašymą, pagal kurį šios pareigybės lygis – A, kategorija – 11, tačiau įsakymu
Nr. AV-317 šios pareigybės kategoriją sumažino iki 10 ir išbraukė vieną funkciją, pažymėtą
numeriu 7.6. Iš visų būsimojo (nuo 2015 m. gruodžio 1 d.) Atliekų licencijavimo skyriaus
pareigybių (pagal 2015 m. lapkričio 10 d. pareigybių sąrašą) pareigybės, kurios kodas 57-6T,
kategorija buvo pati mažiausia, nors šiai pareigybei priskirtos vienos iš pačių atsakingiausių
funkcijų. Atsakovas 2015 m. lapkričio 12 d. pranešimu Nr. 13TP-307 pareiškėjui pasiūlė pareigybę 57-6T. Tik gavęs šį pranešimą, pareiškėjas sužinojo, kad šios pareigybės kategorija
sumažinta. Pareiškėjui 2015 m. lapkričio 20 d. atsisakius siūlytų pareigų, Agentūros 2015 m.
lapkričio 23 d. pranešimu Nr. 13TP-311 jam buvo pasiūlytos kitos, pareiškėjo vertinimu,
prastesnės pareigos Agentūros Vilniaus skyriuje, susijusios su visai kitomis, negu iki tol jo
atliktos, funkcijomis. Pareiškėjui 2015 m. lapkričio 27 d. atsisakius ir šių pareigų, ginčijamu
įsakymu jis buvo atleistas iš užimamų pareigų pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo (toliau – ir VTĮ) 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą.
3. Pareiškėjas pažymėjo, kad per 3 metų laikotarpį, kai ėjo valstybės tarnautojo
pareigas, jis buvo vertintas tik gerai arba labai gerai, du kartus skatintas ir iki 2015 m.
lapkričio 27 d. neturėjo jokių tarnybinių nuobaudų. 2015 m. spalio 19 d. pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją dėl Agentūros direktoriaus pavaduotojo
R. Š. galimo piktnaudžiavimo tarnyba ir grasinimų atleisti jį iš darbo. Aplinkos ministerija 2015 m. spalio 28 d. pavedė Agentūros direktoriui R. m. ištirti pareiškėjo skunde
nurodytas aplinkybes. 2015 m. lapkričio 2 d. dėl pareiškėjo buvo pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas. 2015 m. lapkričio 10 d. sumažinta jam priskirtos pareigybės, kurios
kodas 57-6T, kategorija. 2015 m. lapkričio 23 d. dėl pareiškėjo pradėtas kitas tarnybinio
nusižengimo tyrimas, o 2015 m. lapkričio 27 d. jam paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas (šią nuobaudą pareiškėjas apskundė teismui). 2015 m. lapkričio 30 d. pareiškėjas atleistas iš užimamų pareigų, o 2015 m. gruodžio 15 d. jam paskirta dar viena tarnybinė nuobauda – pastaba (šią nuobaudą pareiškėjas taip pat apskundė teismui).
4. Pareiškėjas akcentavo, kad laisvų tos pačios 11 kategorijos pareigų, kurios galėjo
būti jam pasiūlytos, Agentūroje buvo ir daugiau, tačiau pradėta nuo pareigų su žemesne kategorija siūlymo. Nors iki 2015 m. gruodžio 1 d. Agentūroje buvo atlikta daug neeilinių vertinimų, kurių metu pakeltos pareigybių kategorijos ir suteiktos kvalifikacinės
klasės, dėl pareiškėjo toks vertinimas nebuvo atliktas, galbūt dėl pareiškėjo teikto skundo
apie R. Š. veiksmus. Atleisdamas pareiškėją iš pareigų, atsakovas pažeidė jo teisėtus lūkesčius bei apribojo jo įsidarbinimo pagal specialybę galimybes, nes jam pritrūko 2 mėnesių
ir 17 dienų iki 2 metų darbo pagal specialybę patirties. Pareiškėjas planavo Agentūroje
dirbti 3 metus ar ilgiau, todėl žala turėtų būti skaičiuojama mažiausiai už 1 metų 2 mėnesių ir 17 dienų laikotarpį.
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5. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį
atmesti.
6. Atsakovas nurodė, kad siekiant veiksmingai vykdyti atliekų vežimo priežiūrą
bei kontrolę, buvo pakeistas pareigybės, kurios kodas 57-6T, aprašymas, išbraukiant šią
funkciją – „nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl pavojingų
atliekų tvarkymo licencijų išdavimo, koregavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo“. Agentūros vidinės struktūros pertvarkymai atitiko VTĮ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu
Nr. 685 patvirtintos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos
(toliau – ir Vertinimo metodika) nuostatas. Atsakovas pabrėžė, jog jis pareiškėjui užtikrino teisę pretenduoti į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo
pareigas bei (jo sutikimu) užimti žemesnės kategorijos pareigas.
II.
7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 15 d. sprendimu (V
t., b. l. 119–128) pareiškėjo I. L. skundą tenkino: panaikino Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. AP-403 ,,Dėl I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ 1 punktą; grąžino I. L. į Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos
ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros
valstybės tarnautojo (A lygis, 11 kategorija, pareigybės kodas 43-4T) pareigas; pareiškėjo naudai už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš tarnybos dienos iki teismo
sprendimo priėmimo dienos priteisė įskaitytinai 7 347,41 Eur, neatskaičius mokesčių, o
nuo 2017 m. vasario 15 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo – po 31,27 Eur už kiekvieną
darbo dieną.
8. Teismas nustatė, kad Agentūros direktorius 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo
Nr. AP-4031 punktu atleido Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą I. L. iš einamų pareigų. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministras 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. D1-547 patvirtino Agentūros administracijos struktūrą ir struktūros schemą, įsigaliojusias nuo 2015 m. gruodžio 1 d.
Agentūros administracijos struktūra ir struktūros schema buvo pakeistos, įgyvendinant
Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus atlikto Agentūros ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos veiklos vidaus audito ataskaitoje Nr. 4-4-(l)-15-03 pateiktas rekomendacijas. Atsižvelgdamas į jas, aplinkos ministras panaikino Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyrių ir įsteigė Agentūros Atliekų
licencijavimo skyrių.
9. Teismas, išanalizavęs įsteigto Agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus pareigybių aprašymus, nustatė, kad Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės, kurios kodas 43-4T, funkcijos buvo
perskirstytos kitoms įsteigto Atliekų licencijavimo skyriaus pareigybėms, padidinant ne
tik šioms pareigybėms priskirtų funkcijų skaičių, bet ir pareigybių kategorijas. Teismo
vertinimu, sumažinus funkcijų apimtis, buvo dirbtinai sumažinta pareiškėjui pasiūlytos
pareigybės, kurios kodas 57-6T, kategorija iki A lygio 10 kategorijos, o 2016 m. ši pareigybė apskritai panaikinta ir įsteigta nauja pareigybė, kurios kodas 57-12T. Šios pareigybės funkcijų apimtis išliko ta pati (10 funkcijų), pakeistas tik specialusis reikalavimas,
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susijęs su darbo patirtimi aplinkos apsaugos srityje. Atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė žemesnės kategorijos nustatymo poreikio nei pareigybei, kurios kodas 57-6T, nei
pareigybei, kurios kodas 57-12T. Daugumai Atliekų licencijavimo skyriaus vyresniųjų
specialistų pareigybių buvo nustatyta 11 kategorija, paskirstant jiems vienodą funkcijų
skaičių. Taigi, kaip nurodė teismas, dirbtinai sumažinus pareigybei, kurios kodas 57-6T,
priskirtų funkcijų skaičių ir kategoriją, buvo padidinta pareigybių, kurių kodai 57-4T ir
57-5T, funkcijų apimtis ir atsakomybės lygis, tuo išbalansuojant darbo krūvį ir skyriaus
vyriausiųjų specialistų atsakomybės lygį. Visi veiksmai, susieti su funkcijų perskirstymu Atliekų licencijavimo skyriuje, buvo susiję tik su pareiškėjui pasiūlyta pareigybe.
Konstatuota, kad pareigybės, kurias ėjo pareiškėjas (kodas 43-4T) panaikinimas buvo
formalus, todėl ginčijamo įsakymo 1 punktas panaikintas.
10. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjui įsteigtos Atliekų licencijavimo skyriaus
vyriausiojo specialisto pareigos (A lygio 11 kategorijos, kodas 57-6T) pasiūlytos nebuvo. Pareiškėjui 2015 m. lapkričio 12 d. buvo siūlytos žemesnės kategorijos (A lygio 10
kategorijos) Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas
57-6T) pareigos, kurių pareigybės aprašymas buvo pakeistas Agentūros direktoriaus
2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu, tačiau pareiškėjas jų atsisakė. Pareiškėjas atsisakė ir siūlytų Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigų, kurių kodas 65-6T. Pareiškėjui nebuvo pasiūlytos tuo metu laisvos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigos (pareigybės kodas 57-7T), į kurias
konkursas paskelbtas 2015 m. gruodžio 16 d., nors jis atitiko specialiuosius pareigybės
reikalavimus. Teismas nusprendė, kad pripažinus pareiškėjo atleidimą iš valstybės tarnybos neteisėtu, jis grąžintinas į Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 11 kategorija, pareigybės
kodas 43-4T) pareigas. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjo priverstinės pravaikštos
laikotarpį sudarė 14 mėnesių ir 11 darbo dienų, todėl pareiškėjui priteisė 7 347,41 Eur
kompensaciją, neatskaičius mokesčių.
III.
11. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra apeliaciniame skunde (V t., b. l. 131–
149), kurį patikslino (V t., b. l. 171–194), prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo
I. L. skundą atmesti.
12. Atsakovas nesutiko su teismo nustatytomis aplinkybėmis, be kita ko, kad sumažinus funkcijų apimtis buvo dirbtinai sumažinta pareigybės, kurios kodas 57-6T, kategorija iki 10 kategorijos, 2016 m. ši pareigybė panaikinta bei įsteigta nauja pareigybė
(kodas 57-12T), kurios funkcijų apimtis išliko ta pati (10 funkcijų), pakeistas tik specialusis reikalavimas, susijęs su darbo patirtimi, nustatyta 9 kategorija. Kaip nurodė atsakovas, pareigybės, kurios kodas 57-12T, aprašyme buvo atsisakyta reikalavimo mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu. Be to, teismas, lygindamas pareigybės, kurios
kodas 57-6T (Agentūros direktoriaus įsakymų Nr. AV-267 ir Nr. AV-317 redakcijos), ir
pareigybės, kurios kodas 57-12T, aprašymus pagal punktų, kuriuose nurodytos funkcijos,
skaičių, o ne pagal funkcijų sudėtingumą, atsakomybės apimtis, specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė
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žemesnės kategorijos nustatymo nei pareigybei, kurios kodas 57-6T, nei pareigybei, kurios kodas 57-12T.
13. Atsakovo vertinimu, akivaizdu, jog pareigybės, kurios kodas 57-6T, aprašyme
ir pareigybės, kurios kodas 43-4T (pareigos, kurias ėjo pareiškėjas), aprašyme specialieji reikalavimai ir funkcijos nebuvo tapatūs. Teismas turėjo lyginti pareigybės, kurios kodas 43-4T, aprašymą su pareigybės, kurios kodas 57-6T, aprašymu, patvirtintu Agentūros
direktoriaus 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. AV-317, o ne pareigybės, kurios kodas 57-6T, aprašymą, patvirtintą Agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. AV-317, su negaliojančios redakcijos pareigybės, kurios kodas 57-6T, aprašymu
(Agentūros direktoriaus 2015 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. AV-267 redakcija). Dėl to teismas neteisingai nusprendė, kad pareigybės, kurios kodas 57-6T, kategorija iki 10 sumažinta nepagrįstai. Atsakovas akcentavo, jog teismas neturėjo vertinti pareigybių kategorijų dydžio nustatymo pagrįstumo. Be to, teismas nesurinko visų įrodymų dėl pareiškėjo
pajamų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, nenagrinėjo visų faktinių aplinkybių, susijusių su Agentūros interesų galimu pažeidimu, todėl neteisingai nusprendė dėl kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką dydžio.
14. Pareiškėjas I. L. atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą (V t., b. l. 156–169)
prašė jį atmesti.
15. Pareiškėjas apeliacinio skundo teiginius, kad pareigybės, kurios kodas 57-6T,
kategorija buvo sumažinta siekiant užtikrinti efektyvią tarptautinių atliekų vežimų kontrolę, vertino kritiškai, kadangi tokio pobūdžio „efektyvumo užtikrinimo priemonė“
buvo pritaikyta tik tvirtinant pareigybės, kurios kodas 57-6T, aprašymą. Pareiškėjas pabrėžė, kad atsakovas jam nepateikė informacijos apie tai, kad pareigos (pareigybės kodas 57-7T) buvo laisvos. Pranešimuose apie siūlomas užimti pareigas nurodoma konkreti
data, iki kurios valstybės tarnautojas turi pranešti apie savo sprendimą, todėl pareigybė,
kurios kodas 57-7T, atsilaisvino dar gerokai iki R. V. atleidimo iš pareigų dienos (2015 m.
lapkričio 27 d.). Tai reiškia, jog pasiūlymą užimti 11 kategorijos pareigybę, kurios kodas 57-7T, t. y. pasiūlymą likti dirbti tame pačiame skyriuje ir eiti tos pačios kategorijos
pareigas, atsakovas pareiškėjui galėjo pateikti, tačiau šios pareigos pareiškėjui apskritai
nebuvo pasiūlytos. Be to, atsakovas pareiškėjui niekada neteikė informacijos apie tai, kam
ir kokios pareigybės buvo pasiūlytos, kokias planuojama siūlyti ar kokias pareigybes ketinama steigti.
IV.
16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. birželio 14 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-3672-525/2017 (VI t., b. l. 14–28) atsakovo Aplinkos
apsaugos agentūros apeliacinį skundą patenkino ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo
I. L. skundą atmetė.
17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad Agentūros direktorius 2015 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. AV-267 1.12–1.16 papunkčiais panaikino keturias
Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus
vyriausiųjų specialistų, karjeros valstybės tarnautojų, A lygio 11 kategorijos, pareigybes
(pareigybių kodai: 43-3T, 43-4T, 43-5T, 43-6T), o šio įsakymo 2.10–2.17 papunkčiais
įsteigė aštuonias Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų, A lygio 11 kate266
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gorijos, pareigybes (pareigybių kodai: 57-4T, 57-5T, 57-6T, 57-7T, 57-8T, 57-9T, 57-10T,
57-11T). Agentūros direktorius 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. AV-317 pakeitė savo
2015 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. AV-267 ir įsteigė Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę (A lygio 12 kategorijos, kodas 57-4T), Atliekų licencijavimo
skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę (A lygio 12 kategorijos, kodas 57-5T), Atliekų
licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę (A lygio 10 kategorijos, kodas
57-6T) ir pakeitė šių pareigybių aprašymus. Pareigybės, kurios kodas 57-6T, kategorija
buvo sumažinta iki 10 kategorijos, kadangi atsisakyta vienos funkcijos, kuri pareigybės,
kurios kodas 57-6T, aprašyme, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2015 m. spalio 1 d.
įsakymu Nr. AV-267, variante buvo pažymėta numeriu 7.6. Pareigybės, kurios kodas 434T, ir pareigybės, kurios kodas 57-6T, aprašymai akivaizdžiai skirtingi. Pareigybių funkcijų skirtumus pripažino ir pareiškėjas, todėl Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui nekilo abejonių dėl pareigų, kurias ėjo pareiškėjas (pareigybės kodas 43-4T)
panaikinimo realumo.
18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo teiginius, jog pareigybės, kurios kodas 57-6T, kategorija buvo dirbtinai sumažinta iki A lygio 10 kategorijos,
vertino kaip subjektyvius ir nepagrįstus. Pareiškėjas neneigė, kad pareigybės aprašyme
funkcijų apimtis sumažėjo šia viena funkcija – „nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimo, koregavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo“.
Pareiškėjo teiginiai, jog pareigybės kategorija buvo sumažinta siekiant jam pakenkti, taip
pat pripažinti nepagrįstais.
19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad viešojo administravimo subjekto struktūros tvarkymas – tai vidaus administravimo veiklos forma, kuria ne tik užtikrinamas viešojo administravimo subjekto savarankiškas funkcionavimas,
bet ir jam priskirtų viešojo administravimo funkcijų įgyvendinimas. Kiekvienas viešojo
administravimo subjektas, spręsdamas įstatymų leidėjo pavestus uždavinius, turi diskrecijos teisę, nepažeisdamas imperatyvių teisės aktų reikalavimų, veikti inter alia (lot. – be
kita ko) tvarkyti savo struktūrą taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku ir tinkamai,
laikantis efektyvumo, objektyvumo bei kitų viešojo administravimo principų. Teismas
neturi kompetencijos vertinti, ar vadovo parinkti pareigybių modeliai buvo efektyvūs.
Taigi pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas apie įstaigoje reorganizuotų pozicijų
efektyvumą ir darbo krūvio tolygumą, viršijo savo kompetencijos ribas.
20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas
aplinkybes, sprendė, kad nebuvo pagrindo teigti, jog Agentūros struktūriniai pokyčiai
buvo atlikti nesilaikant imperatyvių teisės aktų reikalavimų ar pažeidė pareiškėjo teises.
Šie struktūriniai pakeitimai buvo atlikti kompetentingų subjektų.
21. Sprendime akcentuota, kad pareiškėjas dėl pirmumo teisės pretenduoti į naujai įsteigtas pareigybes 57-4T, 57-5T, 57-6T, 57-7T, 57-8T, 57-9T, 57-10T, 57-11T galėjo
konkuruoti tik su tais valstybės tarnautojais, kurių išsilavinimą ir kvalifikaciją apibrėžiantys rodikliai buvo tokie patys kaip ir jo. Byloje nebuvo duomenų, jog pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 135 straipsnyje įvardytus pirmumo kriterijus, pareiškėjas būtų atitikęs nors vieną iš jų, todėl pareiškėjas kitų darbuotojų atžvilgiu
pirmumo būti skiriamas į A lygio 11 kategorijos pareigas neturėjo.
22. Dėl galimybės užimti kitas pareigas Lietuvos vyriausiasis administracinis teis267
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mas nurodė, kad pareiškėjui buvo pasiūlytos jo kvalifikaciją ir prieš tai eitų pareigų pobūdį atitikusios pareigos (A lygio 10 kategorija, kodas 57-6T), kurios, atsižvelgiant į tai, kad
buvo sumažinti šioms pareigoms užimti keliami reikalavimai ir atliekamų funkcijų sąrašas, buvo žemesnės kategorijos nei prieš tai pareiškėjo eitos pareigos (pareigybės kodas
43-4T). Pareiškėjui atsisakius šių pareigų, atsakovas jam pasiūlė Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos pareigas (kodas 65-6T), kurių pareiškėjas taip pat atsisakė. Minėtos pareigos atitiko pareiškėjo
anksčiau eitų pareigų kategoriją, buvo susijusios su jo darbo sritimi, todėl daryta išvada,
jog atsakovas veikė teisėtai, o pareiškėjo atsisakymą eiti jam pasiūlytas pareigas lėmė jo
subjektyvus apsisprendimas.
23. Pareiškėjo teiginius, kad jam turėjo būti pasiūlytos pareigos, kurios buvo pasiūlytos R. V., kuri, pareiškėjo nuomone, jų atsisakė, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikė nepagrįstais, kadangi net jai ir atsisakius šių pareigų, atsakovas neturėjo
pareigos pirmiausiai jų siūlyti pareiškėjui, nevertinant to, kada atsakovui tapo žinoma,
kad ji šių pareigų atsisakė. Pareiškėjas neįrodė, kad Agentūroje nebuvo daugiau kam pasiūlyti šias pareigas arba kad jis atitiko Darbo kodekso 135 straipsnyje nustatytą nors vieną pirmumo likti darbe kriterijų. Taip pat atmesti pareiškėjo argumentai, kad jam turėjo
būti siūlomos A lygio 12 kategorijos pareigos, kadangi atsakovas tokios pareigos neturėjo.
Konstatuota, kad pareiškėjas iš einamų pareigų buvo atleistas pagrįstai ir teisėtai. Kiti pareiškėjo reikalavimai (dėl grąžinimo į tarnybą, darbo užmokesčio dydžio kompensacijos
priteisimo už visą priverstinės pravaikštos laiką) buvo atmesti kaip išvestiniai.
V.
24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi (VI t., b. l. 94–106) Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalies
10 punkto (jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialiosios
teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar
nutartį) ir 12 punkto (kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos
formavimą) pagrindais atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. eA-3672-525/2017
pagal atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo I. L. skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
25. Procesą administracinėje byloje atnaujinusi teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išnagrinėtos bylos aplinkybes, vertino, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
2017 m. birželio 14 d. sprendimu konstatavus, kad atsakovas tinkamai realizavo pareigą
užtikrinti valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantijas tęsti tarnybą toje
pačioje institucijoje, buvo netinkamai pritaikyta Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 str. 2 d. 10 p). Teisėjų kolegija
nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, priimdamas 2017 m. birželio 14 d. sprendimą, atsižvelgė į tai, jog pareigos, kurių pageidavo pareiškėjas (pareigybės kodas 57-7T), buvo pasiūlytos kitai tarnautojai (R. V.), o pareiškėjas neįrodė, kad ši
tarnautoja iki pareiškėjo atleidimo iš pareigų pateikė atsisakymą užimti šias pareigas,
kad daugiau nebuvo kam šias pareigas pasiūlyti ir kad jis turėjo pirmenybės teisę gau268
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ti pasiūlymą užimti šias pareigas. Tačiau, pasak teisėjų kolegijos, į bylą buvo pateikta
lentelė „Aplinkos apsaugos agentūros laisvų pareigybių analizė“, kurioje pažymėta, jog
2015 m. lapkričio 12 d. pareigos (pareigybės kodas 57-7T) buvo pasiūlytos R. V., tačiau
2015 m. lapkričio 26 d. ji buvo atleista iš pareigų jos prašymu, o 2015 m. gruodžio 16 d.
paskelbtas konkursas užimti šias pareigas (2016 m. sausio 7 d. įdarbintas konkursą laimėjęs kitas asmuo). Taigi atsakovas apie tai, kad R. V. pareigų (pareigybės kodas 57-5T)
neužims, sužinojo 2015 m. lapkričio 26 d. ir daugiau niekam iš Agentūroje buvusių tarnautojų šių pareigų nepasiūlė. Pareiškėjas atsisakymą užimti paskutines pasiūlytas pareigas pateikė 2015 m. lapkričio 27 d., tačiau atsakovui nepasiūlius atsilaisvinusių pareigų
(pareigybės kodas 57-5T), 2015 m. lapkričio 30 d. buvo atleistas iš valstybės tarnybos.
26. Procesą administracinėje byloje atnaujinusi teisėjų kolegija nustatė, kad administracinės bylos Nr. eA-3672-525/2017 aplinkybės labai panašios į administracinės bylos
Nr. A492-59/2013 aplinkybes, tačiau jų teisinis vertinimas iš esmės skyrėsi. Tai leido konstatuoti, jog yra Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalies 12 punkte
nustatytas pagrindas atnaujinti procesą administracinėje byloje (kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą).
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
VI.
27. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kyla valstybės tarnybos teisinių santykių srityje, susijusioje su valstybės tarnautojo atleidimu iš valstybės tarnybos
Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (kai panaikinama
valstybės tarnautojo pareigybė).
28. Pareiškėjas I. L. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. AP-403 (I t., b. l. 16) 1 punktą, kuriuo jis atleistas iš Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų
licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų, ir grąžinti jį į ankstesnes pareigas.
Dėl administracinės bylos nagrinėjimo ribų
29. Ši byla apeliacine tvarka iš naujo nagrinėjama atnaujinus procesą administracinėje byloje Nr. eA-3672-525/2017. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 164 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jeigu skundžiami teismo sprendimas ar nutartis buvo priimti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, atnaujinus
procesą bylos nagrinėjimas iš naujo vyksta apeliacinio proceso tvarka. Vadovaudamasis
šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis, teismas atnaujintą bylą nagrinėja neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (ABTĮ 164 str.
3 d.). Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai 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 išplėstinės teisėjų kolegijos
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2015 m. liepos 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1611-662/2015, išplėstinės
teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-3771520/2016). Atnaujinus procesą byloje, teismas bylą iš naujo nagrinėja neperžengdamas
ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teismas patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra
nustatyti teismo nutartyje atnaujinti procesą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 16 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-1433-146/2015, išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-993/2014).
30. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi
procesas šioje apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje buvo atnaujintas nustačius įrodymus, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. birželio 14 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-3672-525/2016, tenkindamas atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros apeliacinį skundą ir priimdamas naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo
I. L. skundą atmetė, padarė esminį, neteisėtam sprendimui priimti galėjusį turėti įtakos
materialiosios teisės pažeidimą, taikant Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalį.
Esminis materialiosios teisės normos pažeidimas konstatuotas iš esmės dėl to, jog bylą
apeliacine tvarka išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neatsižvelgė į byloje esančius duomenis, jog iki pareiškėjo pareigybės panaikinimo, įstaigoje buvo
laisvos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigos (pareigybės kodas
57-7T), tačiau pareiškėjui jos nebuvo pasiūlytos. Procesas administracinėje byloje atnaujintas taip pat dėl to, jog apeliacine tvarka išnagrinėtos administracinės bylos aplinkybės
labai panašios į administracinės bylos Nr. A492-59/2013 aplinkybes, tačiau jų teisinis vertinimas iš esmės skyrėsi.
31. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo
1 d. nutartyje nustatytus proceso atnaujinimo pagrindus ir ribas, nagrinėjant šią administracinę bylą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimas bus tikrinamas jo teisėtumo aspektu tiek, kiek tai susiję su Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies taikymu konkrečioje situacijoje bei vienodos teismų praktikos
užtikrinimu taikant paminėtą teisės normą teisinių bei faktinių aplinkybių aspektu analogiškose bylose.
32. Pažymėtina, kad teismuose nagrinėjant bylas dėl atleidimo iš valstybės tarnybos Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu teisėtumo, tikrinamas pareigybės panaikinimo realumas bei garantijos būti perkeltam į kitas pareigas užtikrinimas. Bylą apeliacine tvarka nagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas konstatavo, jog pareiškėjo pareigybė (Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorija, kodas
43-4T) buvo realiai panaikinta. Procesas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi dėl šios dalies neatnaujintas, todėl dėl minėto aspekto nagrinėjant šią administracinę bylą nepasisakoma.
33. Šioje byloje sprendžiama, ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartyje įvardyta aplinkybė – duomenų apie iki pareiškėjo
pareigybės panaikinimo atsilaisvinusias pareigas buvimas – galėjo paveikti apeliacine
tvarka priimto teismo sprendimo teisėtumą.
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Dėl garantijos tęsti tarnybą užtikrinimo
34. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, įtvirtinta, kad
karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra
ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš
pareigų atleidžiamas.
35. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taikant bei aiškinant Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalį, nurodyta, kad įstatymų leidėjas
imperatyviai įpareigoja darbdavį (valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį) atleidžiamam valstybės tarnautojui siūlyti kitas (laisvas) pareigas, o šiam tarnautojui sutikus – paskirti į to paties lygio ir kategorijos pareigas, o jei tokių nėra – žemesnės kategorijos pareigas, kurias jis yra tinkamas užimti (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1966/2012, 2017 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-4442261/2017). Institucija (įstaiga) turi pareigą būti aktyvi teikiant tarnautojui siūlymus
užimti tokias laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kurias šis tarnautojas, atsižvelgiant į pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus,
galėtų užimti. Darbdavys turi pareigą valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama,
teikti informaciją apie visas laisvas ir naujai steigiamas pareigybes, kurias, paisant nustatytų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, šis karjeros valstybės tarnautojas galėtų užimti
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. liepos
1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-272/2013).
36. Valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantiją būti perkeltam
į kitas pareigas, be kita ko, apima asmens teisę disponuoti atitinkama informacija, kuri
jam yra reikalinga šiai garantijai realizuoti. Tai pirmiausiai implikuoja valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, teisę domėtis institucijoje esančiomis laisvomis ar
naujai steigiamomis karjeros valstybės tarnautojų pareigomis, susipažinti su vykdomais struktūriniais (organizaciniais) pertvarkymais bei kita informacija, susijusia su
užimamos pareigybės naikinimu. Turi būti užtikrinama ir sąžiningai savo teisėmis besinaudojančio tokio valstybės tarnautojo galimybė teikti visą informaciją (duomenis) apie
turimą išsilavinimą, bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, specialiąsias teises ir pan.,
jei šis tarnautojas žino (ar gali žinoti), kad darbdavys (valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo) tokių duomenų neturi. Iš tiesų paprastai institucija (įstaiga) disponuoja
tokia informacija apie karjeros valstybės tarnautoją, kokią jai šis pateikia, todėl tarnautojas, kurio pareigybė naikinama ir kuriam buvo tinkamai apie tai (pareigybės naikinimą)
pranešta, turi būti aktyvus teikdamas minėtus duomenis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A662-272/2013).
37. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pažymima, kad
jeigu tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms jų aprašyme yra nustatyti specialūs reikalavimai, Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta garantija
gali būti ribojama tokio tarnautojo dalykinių savybių atitikimu specialiųjų reikalavimų
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kriterijams, t. y. ši garantija galės būti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojo dalykinės savybės atitiks pareigybės, kurią tarnautojas pretenduoja užimti, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1743/2009, 2014 m. gegužės 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A552-1040/2014, 2017 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-5104-662/2017).
38. Dėl kitų pareigų siūlymo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodoma, kad siūloma gali būti tiek individualiai, tiek ir suteikiant informaciją
apie laisvas vietas, sudarant sąlygas įspėtam apie atleidimą valstybės tarnautojui pareikšti
norą būti perkeltam, svarstant darbuotojo iniciatyvą dėl perkėlimo (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2017 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-4442261/2017, 2017 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-4927-662/2017).
Kaip matyti, valstybės įstaiga (institucija) siūlymą perkelti į kitas pareigas valstybės tarnautojui gali pateikti tiek individualiai (pasiūlymą adresuojant konkrečiam valstybės tarnautojui ir nurodant konkrečias pareigas), tiek bendrai visiems tos įstaigos (institucijos)
valstybės tarnautojams, kurių pareigybės naikinamos, pateikiant pasiūlymą viešu būdu
(pvz., valstybės įstaigos internetiniame puslapyje, vidinėse informacinėse sistemose, kt.).
Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu siūlymas teikiamas viešu būdu bendrai visiems valstybės tarnautojams, turi būti užtikrinama valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, teisė gauti tiek informacijos, kad valstybės tarnautojas galėtų efektyviai įgyvendinti savo teisę teikti kandidatūrą užimti konkrečias kitas pareigas. Tai reiškia,
kad iš aptariamu būdu teikiamo pasiūlymo turi būti aišku, kurios valstybės įstaigoje (institucijoje) įsteigtos (steigiamos) pareigybės yra laisvos, kokie specialieji reikalavimai yra
taikomi šioms pareigybėms, kokios funkcijos joms priskiriamos, kita reikalinga informacija (pvz., iki kada ir kam pateikti atsakymą). Taigi valstybės tarnautojo iniciatyva dėl
konkrečių pareigų užėmimo Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies prasme
priklauso nuo to, ar valstybės įstaiga (institucija) sudarė sąlygas valstybės tarnautojui jo
įspėjimo apie atleidimą iš valstybės tarnybos laikotarpiu žinoti apie laisvas jo kvalifikaciją ir įgūdžius atitinkančias pareigas ir pareikšti pageidavimą užimti konkrečias pareigas.
Šios nuostatos dėl kitų pareigų siūlymo per visą įspėjimo laiką turi būti vertinamos ir taikomos, atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines aplinkybes bei bendruosius teisingumo,
sąžiningumo ir protingumo reikalavimus.
39. Apibendrinus darytina išvada, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio
1 dalyje įtvirtintos valstybės tarnautojo garantijos tęsti tarnybą užtikrinimas siejamas su
šių aplinkybių visuma: iki valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo valstybės institucijoje (įstaigoje) yra laisvos (atsiranda laisvos) pareigos; valstybės tarnautojas yra tinkamas šias pareigas užimti (atitinka pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus); šios pareigos tinkamai pasiūlomos valstybės tarnautojui, kurio
pareigybė naikinama; valstybės tarnautojui sutikus, jis paskiriamas eiti šias pareigas.
40. Šiame kontekste pažymėtina, kad nagrinėjant bylas dėl galbūt neteisėto atleidimo iš valstybės tarnybos, įrodinėjimo našta, kad atleidimas buvo teisėtas inter alia (lot.
be kita ko) buvo užtikrinta valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija būti paskirtam į kitas pareigas, tenka atsakovui (valstybės įstaigai (institucijai), iš kurios atleistas valstybės tarnautojas) (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A6-2160/2006).
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41. Nagrinėjamu atveju į bylą yra pateikta lentelė „Aplinkos apsaugos agentūros
laisvų pareigybių analizė“ (II t., b. l. 69–70), kurioje nurodyta informacija apie įstaigoje
esančias laisvas pareigybes 2015 m. lapkričio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 1 d. Šioje lentelėje pažymėta, kad Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigos (pareigybės kodas 57-7T) 2015 m. lapkričio 12 d. buvo pasiūlytos R. V. Taip pat pažymėta,
kad ji buvo atleista iš pareigų 2015 m. lapkričio 26 d. jos prašymu. Konkursas paskelbtas
2015 m. gruodžio 16 d. Konkursą laimėjo K. S., kuri įdarbinta nuo 2016 m. sausio 7 d.
Byloje taip pat yra įstaigos struktūros išrašas (data – 2015 m. gruodžio 1 d.) (V t., b. l. 31–
36), iš kurio matyti, kad nurodytą datą (2015 m. gruodžio 1 d.) Atliekų licencijavimo
skyriaus vyriausiojo specialisto pareigos (pareigybės kodas 57-7T) buvo laisvos.
42. Byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėjui Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d. pranešimu Nr. 13TP-155 (I t., b. l. 19) pareiškėjas, be kita
ko, informuotas, kad nuo 2015 m. gruodžio 1 d. bus panaikinta Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigybė (A lygio 11 kategorija, kodas 43-4T). Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267 (I t., b. l. 33–51) ir 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. AV-317 (I t., b. l. 59–60) atlikti atsakovo įstaigos vidaus struktūros pertvarkymai. Pareiškėjui 2015 m. lapkričio 12 d. buvo pasiūlyta užimti Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (A lygis 10 kategorija, kodas 57-6T) (I t., b. l. 18)
ir 2015 m. lapkričio 23 d. pasiūlyta užimti Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Vilniaus skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (A lygis 11 kategorija, kodas 65-6T)
(I t., b. l. 17). Šių pasiūlymų pareiškėjas 2015 m. lapkričio 20 d. pranešimu (I t., b. l. 81) ir
2015 m. lapkričio 27 d. pranešimu (I t., b. l. 82) atsisakė.
43. Vertinant šių faktinių aplinkybių visumą, darytina išvada, jog iki panaikinant
pareiškėjo pareigybę (2015 m. lapkričio 30 d.), Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigos (pareigybės kodas 57-7T) nebuvo užimtos ir niekam kitam pasiūlytos. Vadinasi, atsakovas, 2015 m. lapkričio 27 d. turėdamas informaciją apie tai, kad pareiškėjas nesutinka eiti pasiūlytų Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų, o R. V., kuriai buvo pasiūlytos Atliekų licencijavimo
skyriaus vyriausiojo specialisto pareigos (pareigybės kodas 57-7T), 2015 m. lapkričio
26 d. buvo atleista iš tarnybos, turėjo galimybę Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigas (pareigybės kodas 57-7T) pasiūlyti pareiškėjui ir esant pareiškėjo sutikimui paskirti jį eiti šias pareigas.
44. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas atitinka Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei (pareigybės kodas 57-7T) keliamus
specialiuosius reikalavimus. Pritardama šiai išvadai, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi,
kad Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei (A lygis 11 kategorija, kodas 57-7T) yra nustatyti mažesni specialieji reikalavimai, nei Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei (A lygis 10 kategorija, kodas 57-6T),
kurios buvo siūlomos pareiškėjui 2015 m. lapkričio 12 d. Palyginus šių pareigybių aprašymus, matyti, kad pareigybei, kurios kodas 57-7T, nustatytas žemesnis anglų kalbos
lygmuo (B1), bei nereikalaujama būti susipažinusiam su 2006 m. birželio 14 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. Šiuo aspektu
svarbu tai, kad atsakovas nenurodė jokio konkretaus Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei (A lygis 11 kategorija, kodas 57-7T) nustatyto specialaus
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reikalavimo, kurio pareiškėjas neatitinka. Pažymėtina ir tai, jog funkcijos, priskirtos pareiškėjo iki struktūrinių pertvarkymų eitoms Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigoms (A lygio 11 kategorija, kodas 43-4T), iš esmės sutapo su Atliekų
licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei (A lygis 11 kategorija, kodas 577T) nustatytomis funkcijomis ir netgi buvo platesnio, įvairesnio pobūdžio.
45. Atsakovo argumentas, kad Agentūra pareiškėjui pasiūlyti Atliekų licencijavimo
skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (A lygis 11 kategorija, kodas 57-7T) neturėjo pakankamai laiko (lapkričio 28 ir 29 d. buvo poilsio dienos) nagrinėjamu atveju nėra reikšmingi, kadangi atsakovui tenka atsakomybė už tinkamą struktūrinių pertvarkymų planavimą ir įgyvendinimą, juolab kad Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigybei (A lygis 10 kategorija, kodas 57-6T), kurios prieš tai buvo siūlomos pareiškėjui, nustatyti specialieji reikalavimai iš esmės sutapo su Atliekų licencijavimo skyriaus
vyriausiojo specialisto pareigybei (A lygis 11 kategorija, kodas 57-7T) nustatytaisiais.
Atsakovo teiginys, kad jis turėjo patikrinti, ar pareiškėjas atitinka Atliekų licencijavimo
skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms (A lygis 11 kategorija, kodas 57-7T) nustatytą
specialųjį reikalavimą – turėti dalykines savybes ir praktinius įgūdžius gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų išdavimo, licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijuojamos veiklos reikalavimų kontrolės funkcijoms vykdyti – yra neteisingas, kadangi tokio specialaus reikalavimo Atliekų licencijavimo skyriaus
vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme (pareigybės kodas 57-7T) nėra nustatyta.
46. Dėl pasiūlymo užimti kitas atsakovo įstaigoje esančias pareigas pateikimo pareiškėjui atsakovas nurodo, kad jis be individualių pasiūlymų pareiškėjui informaciją
apie laisvas pareigybes patalpino įstaigos internetinėje svetainėje skiltyje ,,Darbo ir studentų praktikos skelbimai“ bei Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje,
informacija apie numatomas įsteigti pareigybes taip pat buvo patalpinta Vieningoje dokumentų valdymo sistemoje registre ,,Direktoriaus įsakymų veiklos klausimais registras
2015“. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad
atsakovas, atsižvelgiant į kriterijus, pateiktus nutarties 38 punkte, tinkamai pasiūlė pareiškėjui užimti Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (A lygis
11 kategorija, kodas 57-7T), kadangi byloje nėra įrodymų, kad informacija apie laisvas
pareigybes su išsamiais jų aprašymais pareiškėjo įspėjimo apie atleidimą iš valstybės tarnybos laikotarpį buvo patalpinta atsakovo ir / ar Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje. Pareiškėjo teiginys, jog informacija apie tai, kad pareigos (pareigybės kodas 57-7T) yra laisvos minėtose interneto svetainėse buvo patalpinta ne anksčiau
kaip 2015 m. gruodžio 16 d. (t. y. jau atleidus pareiškėją iš valstybės tarnybos), byloje
taip pat nebuvo paneigtas. Priešingai, atsakovas, procesiniuose dokumentuose argumentuodamas poziciją, jog pareiškėjas galėjo dalyvauti paskelbtuose konkursuose, nurodė, kad informacija apie organizuojamą konkursą į aptariamą pareigybę (kodas 57-7T)
buvo paskelbta 2015 m. gruodžio 16 d., t. y. po pareiškėjo atleidimo. Atsakovo pateiktame ,,Direktoriaus įsakymų veiklos klausimais registre 2015“ (VI t., b. l. 153–154), kuris
buvo patalpintas atsakovo vieningoje dokumentų valdymo sistemoje 2015 m. spalio 1 d.,
neatsispindi informacija apie laisvas atsakovo įstaigoje esančias pareigybes, kurias galėtų
užimti pareiškėjas. Atsakovo byloje įrodinėjama aplinkybė, jog pareiškėjas žinojo apie tai,
kad Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigos (A lygis 11 kategorija,
kodas 57-7T) yra laisvos, nagrinėjamu nėra reikšminga, kadangi byloje nenustatyta, jog
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pareiškėjui 2015 m. lapkričio 27 d. (kai pareiškėjas pateikė atsakymą, jog nesutinka užimti Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigas) ar anksčiau buvo pateikta informacija apie laisvą Atliekų licencijavimo skyriaus
vyriausiojo specialisto pareigybę (pareigybės kodas 57-7T).
47. Dėl vertinimo, kad pareiškėjas atsisakė atsakovo siūlytų pareigų, pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs – pareiškėjo atsisakymas užimti siūlytas pareigas, neleidžia daryti išvados, jog atsakovas, vykdydamas struktūrinius pertvarkymus, neprivalo siūlyti pareiškėjui visų laisvų pareigybių,
kurias jis (pareiškėjas) buvo tinkamas užimti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-3631-520/2015). Be
to, Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje numatytos garantijos turinys turi
būti aiškinamas kaip institucijos visų esamų galimybių valstybės tarnautojui paskirti į kitas pareigas išnaudojimas ir neturi būti suprantamas kaip institucijos išimtinai formali
pareiga pateikti tik vieną pasiūlymą (2013 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-59/2013). Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju neturi pagrindo skirtingai vertinti suformuotos teismų praktikos, todėl priežastys, kodėl pareiškėjas nesutiko
užimti jam siūlytas pareigas, priešingai nei teigia atsakovas, nėra reikšmingos sprendžiant
klausimą, ar atsakovas tinkamai įgyvendinoValstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio
1 dalyje nustatytus reikalavimus.
48. Įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes bei atsižvelgdama į nurodytus
argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju Valstybės
tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta garantija tęsti tarnybą (valstybės tarnautojo sutikimu užimti kitas pareigas) nebuvo užtikrinta, kadangi įspėjimo apie naikinamas pareigas bei atleidimą iš valstybės tarnybos laikotarpiu pareiškėjui nebuvo pasiūlytos tuo metu laisvos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigos (A
lygis 11 kategorija, kodas 57-7T), kurių pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius
reikalavimus jis atitiko. Nepasiūlius šių pareigų pareiškėjui, nebuvo užtikrinta Valstybės
tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija būti paskirtam į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros
valstybės tarnautojo pareigas.
49. Siūlymo užimti laisvas (esamas ar numatomas) karjeros valstybės tarnautojo
pareigas, kurias jis yra tinkamas užimti, nepateikimas ir (ar), esant šio tarnautojo sutikimui, jo nepaskyrimas į šias pareigas, paprastai yra savarankiškas pagrindas tokio tarnautojo atleidimą pripažinti neteisėtu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662272/2013, 2016 m. sausio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-3631-520/2015).
Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies norma yra esminė valstybės tarnautojų teisių ir interesų apsaugos požiūriu, todėl ją pažeidus valstybės tarnautojo atleidimas pripažįstamas neteisėtu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-340/2011). Nagrinėjamu atveju nustatytas
Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies pažeidimas sudaro savarankišką pagrindą pripažinti pareiškėjo atleidimą iš valstybės tarnybos (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. AP-403 1 punktą) neteisėtu.
50. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra sprendęs iš esmės analogišką situaciją, kuomet atleidimas iš valstybės tarnybos
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buvo pripažintas neteisėtu, nustačius, jog pareiškėjui likus vienai dienai iki pareigybės
panaikinimo atsisakius pasiūlymo užimti kitas pareigas, nebuvo pasiūlytos pareiškėjo
kvalifikaciją atitinkančios kitos trys laisvos pareigybės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-59/2013).
Tai, kad nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas ir dėl tinkamo pasiūlymo pareiškėjui užimti kitas pareigas (Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (A lygis 11 kategorija, kodas 57-7T) pateikimo bei pareiškėjo elgesio atsisakant
pirmiau siūlytų pareigų įtakos vertinant darbdavio pareigas pagal Valstybės tarnybos
įstatymo 43 straipsnio 1 dalį, neturi reikšmės, kadangi, kaip konstatuota nutarties 46 ir
47 punktuose, pareiškėjas apie laisvą pareigybę nebuvo tinkamai informuotas, o jo atsisakymas užimti pirmiau siūlytas pareigas neatleido atsakovo nuo atsakomybės siūlyti ir
kitas laisvas pareigas, kurių specialiuosius reikalavimus jis atitiko. Teismai, priimdami
sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d.). Administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienodą administracinių teismų
praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama administracinė byla
pagal savo faktines aplinkybes ir taikytinas teisės normas iš esmės yra identiška minėtai
Lietuvos vyriausiojo administracinio administracinei bylai Nr. A492-59/2013, išplėstinė
teisėjų kolegija, siekdama užtikrinti jurisprudencijos tęstinumą, neturi pagrindo analogiškos situacijos spręsti kitaip.
51. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimas, kuriuo
panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo
Nr. AP-403 ,,D. I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ 1 punktas, šioje dalyje yra teisėtas.
Dėl pareiškėjo pažeistų teisių gynimo būdo
52. Valstybės tarnybos įstatyme nėra nustatyti teisiniai padariniai, kai valstybės
tarnautojo atleidimas iš pareigų pripažįstamas neteisėtu. Darbo santykius ir socialines
garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas (Valstybės tarnybos įstatymo 5 str.). Tokiais atvejais sistemiškai su Valstybės tarnybos įstatymu taikomos neteisėto atleidimo iš darbo pasekmes reglamentuojančios Darbo
kodekso nuostatos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-773/2011, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A-4600-520/2016).
53. Darbo kodekso 300 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu darbuotojas buvo
atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas
grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės
pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos
arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. To paties straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos
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dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia
darbuotojui šio Kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu
darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis
yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.
54. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos,
kad kai teismas nustato, jog valstybės tarnautojo atleidimas iš valstybės tarnybos yra
neteisėtas, tai kiekvienu atveju privalo išspręsti neteisėto atleidimo iš darbo padarinių
klausimą, atsižvelgiant į tai, kuris iš Darbo kodekso 300 straipsnio 3 ir 4 dalyje numatytų valstybės tarnautojo teisių gynimo būdų konkrečiu atveju taikomas, privalo priteisti
jam įstatymo nurodytas išmokas, nepaisant to, yra pareikštas toks prašymas ar ne (žr.,
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-3147/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. vasario 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1053-662/2017). Teismai, parinkdami vieną iš šių alternatyvių valstybės tarnautojo teisių gynimo būdų, turi savo pasirinkimą argumentuotai
pagrįsti ir siekti, kad priimtu sprendimu būtų užtikrinta darbuotojų (tarnautojų) teisių
apsauga ir įvykdytas socialinis teisingumas, šie teisių gynimo būdai yra skirti pirmiausia darbuotojų (tarnautojų) interesams ginti (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-329/2013,
2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4600-520/2016).
55. Pirmosios instancijos teismas, grąžindamas pareiškėją į Aplinkos apsaugos
agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus
vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo (A lygis, 11 kategorija, pareigybės
kodas 43-4T) pareigas ir priteisdamas pareiškėjo naudai už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš tarnybos dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos įskaitytinai
7 347,41 Eur, neatskaičius mokesčių, o nuo 2017 m. vasario 15 d. iki teismo sprendimo
įsiteisėjimo – po 31,27 Eur už kiekvieną darbo dieną, taikė Darbo kodekso 300 straipsnio
3 dalį.
56. Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas
pareiškėjo pažeistas teises ginti kitokiu būdu. Kilusio ginčo aplinkybės (pareiškėjas pirmosios instancijos teisme teigė, jog jo eitų pareigų kvalifikacinė kategorija sumažinta ir
jis atleistas, siekiant su juo susidoroti, kadangi jis teikė skundus dėl atsakovo vadovo pavaduotojo veiksmų) leidžia teigti, jog atsakovą ir pareiškėją sieja konfliktiniai santykiai.
Tokia faktinė situacija rodo, kad grąžinus pareiškėją į Aplinkos apsaugos agentūrą, jam
gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti. Todėl vertinant šioje byloje susiklosčiusią
situaciją ir siekiant, kad teismo sprendimu būtų užtikrinta pareiškėjo teisių apsauga bei
įvykdytas socialinis teisingumas, šiuo atveju pareiškėjo teisės gintinos ne jį grąžinant į
valstybės tarnybą, bet Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalyje nurodytu alternatyviu pažeistų teisių gynimo būdu. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje
darbdavio ir darbuotojo konfliktiniai santykiai siejami su galimybe teismui taikyti alternatyvų darbuotojo pažeistų teisių gynimo būdą, t. y. darbuotojo negrąžinimą į darbą ir
kompensacijos priteisimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartį
civilinėje byloje Nr. 3K-3-418/2013, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2016 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2611-146/2016).
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57. Pareiškėjo pažeistų teisių neteisėtai atleidus iš valstybės tarnybos gynimo
būdo (neteisėtų padarinių šalinimo būdo) parinkimas, atsižvelgiant į Darbo kodekso
300 straipsnį, yra teismo diskrecija, kuri įgyvendinama, vertinant byloje susiklosčiusių
aplinkybių visumą ir atsižvelgiant į siekį veiksmingai apginti valstybės tarnautojo teises.
Minėta, kad būtent teismas, nagrinėdamas bylą dėl atleidimo iš darbo (tarnybos) pripažinimo neteisėtu, ir nustatęs, kad darbuotojo (tarnautojo) atleidimas iš darbo (tarnybos)
neteisėtas, kiekvienu atveju privalo išspręsti neteisėto atleidimo iš darbo (tarnybos) padarinių klausimą, atsižvelgiant į tai, kuris iš Darbo kodekso 300 straipsnio 3 ir 4 dalyje
numatytų darbuotojo (tarnautojo) teisių gynimo būdų konkrečiu atveju taikomas, bei
privalo priteisti darbuotojui (tarnautojui) įstatymo nurodytas išmokas, nepaisant to, yra
pareikštas toks prašymas ar ne (žr. nutarties 54 punktą, taip pat Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3964520/2017). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bylą dėl atleidimo iš darbo
pripažinimo neteisėtu nagrinėjantis teismas nėra saistomas darbuotojo (ieškovo) nurodyto ieškinio dalyko: nustatęs, kad tenkinti pareikštą reikalavimą visa apimtimi nėra pagrindo, teismas gali savo iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti alternatyvų darbuotojo darbo teisių gynimo būdą. Aplinkybes, reikšmingas Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalies
taikymui, teismas turi nagrinėti nepriklausomai nuo to, ar kuri nors iš proceso šalių
jomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137-701/2016). Atsižvelgiant
į tai, šiuo teismo procesiniu sprendimu parinktas pareiškėjo pažeistų teisių gynimo būdas atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 4 punkte nustatytą teismo sprendimų rūšį (išspręsti ginčą kitu įstatymų nustatytu būdu) ir nereiškia jo
padėties pabloginimo.
58. Sprendžiant dėl išeitinės išmokos pareiškėjui ir atlyginimo už priverstinės
pravaikštos laikotarpį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal Darbo kodekso
300 straipsnio 4 dalį, pažymėtina, kad valstybės tarnautojams mokamų išeitinių išmokų ir kompensacijų dydį reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnis, kurio
2 dalyje įtvirtinta, jog ,,pagal šio įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą [valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama] atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo tarnybos valstybės ar savivaldybės institucijoje
ar įstaigoje stažą: 1) iki penkerių metų – 2 mėnesių; <...>“. Pareiškėjo tarnybos Aplinkos
apsaugos agentūroje stažas buvo iki penkerių metų (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. AP-69 dėl I. L. priėmimo į karjeros valstybės
tarnautojo pareigas (VI t., b. l. 160), todėl jam priklauso dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, kurią atleidžiant pareiškėją iš valstybės tarnybos
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. AP-403
,,D. I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ 2 punktu nuspręsta jam išmokėti. Iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktos pažymos (VI t., b. l. 141) matyti, kad atsakovas 2015 m. gruodžio 1 d. ir 2016 m.
sausio 1 d. deklaravo pareiškėjui mokėtinas sumas (po 656,67 Eur). Ši suma atitinka pareiškėjo mėnesio vidutinį darbo užmokestį, apskaičiuotiną pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintą Darbuotojo, valstybės
tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos
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aprašą. Ginčo dėl šios Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d.
įsakymo Nr. AP-403 dalies byloje nėra, todėl išplėstinė teisėjų kolegija toliau sprendžia
dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo
iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
59. Pagal Darbo kodekso 300 straipsnį priteisiamas vidutinis darbo užmokestis
apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtinto Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos apraše nustatytą tvarką (žr., pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012, 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4286-520/2016, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2011, 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartį civilinėje byloje
Nr. 3K-3-326-684/2017).
60. Pagal šio aprašo (2014 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1288 redakcija)
9 punktą, vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: darbuotojo vidutinis vienos
darbo dienos užmokestis (apskaičiuotas pagal aprašą) dauginamas iš metinio vidutinio
mėnesio darbo dienų skaičiaus (pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką).
Metinius darbo dienų koeficientus, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičius kasmet tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. 2015 m. metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius, esant penkių darbo dienų savaitei, buvo 21 darbo
diena (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1646 1.2 p.). Pareiškėjo mėnesio vidutinis darbo užmokestis atleidimo dieną – 656,67 Eur
(31,27 Eur × 21 d. d.). Atsižvelgiant į socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. metinius vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-646 1.2 p.,
2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-646 1.2 p., 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo
Nr. A1-687 1.2 p.), pareiškėjo priverstinės pravaikštos laikotarpį (nuo atleidimo iš valstybės tarnybos iki šios nutarties priėmimo) sudarė 517 darbo dienos. Atsakovas pateikė duomenis, kad pareiškėjo vidutinis vienos dienos darbo užmokestis – 31,27 Eur (II t.,
b. l. 139–140). Vadinasi, pareiškėjui priklauso 16 166,59 Eur (517 d. d. × 31,27 Eur) vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2015 m. lapkričio 30 d. iki
2017 m. gruodžio 19 d., neatskaičius su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių
(įmokų). Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos pateiktos pažymos (VI t., b. l. 141) matyti, kad pareiškėjas priverstinės
pravaikštos laikotarpiu nebuvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Byloje nenustatyta, kad ši
kompensacija neatitinka bendrųjų teisingumo, sąžiningumo, proporcingumo principų ar
paneigia šio instituto socialinę funkciją (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4600-520/2016).
Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo
61. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą
priteisti iš atsakovo 522,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl prašymo atnaujinti procesą parengimo ir pateikimo (išlaidos advokato pagalbai apmokėti (500,00 Eur) bei žyminis
mokestis (22,50 Eur).
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62. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo
išlaidų atlyginimą. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas
sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo
pagalbai apmokėti. <...> Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
63. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios
naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar
advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant
procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į
konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas,
yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos
advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.
64. Išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant prašymą atnaujinti procesą, atlyginimo
klausimas priklauso nuo administracinės bylos, kurioje procesas buvo atnaujintas, rezultatų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1746/2012). Nagrinėjamu atveju
galutinis procesinis sprendimas šioje administracinėje byloje priimtas pareiškėjo naudai,
todėl jam turi būti priteisiamos sprendžiant proceso atnaujinimo šioje administracinėje
byloje klausimą patirtos atstovavimo ir kitos išlaidos.
65. Byloje pateikta sąskaita (Serija INV Nr. 17-07/01) bei 2017 m. liepos 17 d.
mokėjimo nurodymas Nr. 175 patvirtina, kad pareiškėjas už advokatės teisines paslaugas parengiant prašymą dėl proceso atnaujinimo sumokėjo 500,00 Eur. Rekomendacijų
dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą
teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.8 punkte nustatyta, kad maksimalus
užmokesčio dydis už prašymą atnaujinti procesą yra 2,5. Teisinės paslaugos pareiškėjui
suteiktos 2017 m. III ketvirtyje. Užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis šalies ūkyje buvo 817,6 Eur (Rekomendacijų 7 p.), todėl maksimalus galimas
priteisti užmokesčio dydis už prašymo atnaujinti procesą parengimą yra 2 044,00 Eur
(817,6 × 2,5). Pareiškėjo prašoma priteisti 500,00 Eur suma neviršija minėtos maksimalios sumos ir atsižvelgiant į minėtų rekomendacijų 2 punktą, priteistina pareiškėjui. Iš viso pareiškėjo naudai iš atsakovo priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą sudaro
522,50 Eur (500,00 Eur už advokatės pagalbą ir 22,50 Eur žyminiam mokesčiui už prašymą atnaujinti procesą).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
40 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, 165 straipsnio
1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. eA-3672-525/2017 panaikinti ir priimti naują nutartį.
Atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros apeliacinį skundą atmesti.
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Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimo dalį, kuria I. L. grąžintas į Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo (A lygis, 11 kategorija, pareigybės kodas 43-4T) pareigas ir I. L. naudai
iš Aplinkos apsaugos agentūros už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš tarnybos dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos priteista įskaitytinai 7 347,41 Eur, neatskaičius mokesčių, o nuo 2017 m. vasario 15 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo – po
31,27 Eur už kiekvieną darbo dieną, ir šią dalį išdėstyti taip:
,,Pripažinti, kad I. L. atleistas iš Aplinkos apsaugos agentūros pagal teismo sprendimą nuo 2017 m. gruodžio 19 d.
Priteisti I. L. naudai iš Aplinkos apsaugos agentūros 16 166,59 Eur (šešiolikos
tūkstančių šimto šešiasdešimt šešių Eurų ir 59 Euro centų) vidutinį darbo užmokestį už
priverstinės pravaikštos laiką nuo 2015 m. lapkričio 30 d. iki 2017 m. gruodžio 19 d.“.
Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Pareiškėjui I. L. iš atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros priteisti 522,50 Eur (penkis šimtus dvidešimt du Eurus ir 50 Euro centų) bylinėjimosi išlaidų.
Nutartis neskundžiama.

2.4. Bylos dėl Europos Sąjungos paramos teisinių santykių
2.4.1. Dėl teisinių pasekmių taikymo, nustačius netinkamai atliktus darbus
Dėl teismo įpareigojimo Nacionalinę mokėjimo agentūrą iš naujo atlikti paraiškos
vertinimą, kai pareiškėjas tokio reikalavimo teismui neteikia
1. Nacionalinės mokėjimo agentūros praktika, kuomet atlikus paramos paraiškos patikrą vietoje po pranešimo apie įgyvendintą veiklą, nustatoma, jog buvo pakeistas
darbų atlikimo būdas (esant galimybei darbus atlikti kitu teisės aktuose nedraudžiamu
būdu <...>) ir atsižvelgus į patikslintą sąmatą, pateiktą ir įvertintą paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu, yra sprendžiama dėl dalies paramos neskyrimo,
nepažeidžia Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai nuostatų, kadangi šios išlaidos atitinka minėto
Tarybos reglamento 71 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas sąlygas, ir tai administracinio sprendimo masto proporcingumo aspektu atitinka būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus
(38 punktas).
Kitaip vertintini atvejai, kai darbai atliekami nacionalinių teisės aktų neleidžiamu
būdu. Neleistinas tokių darbų atlikimo būdo pakeitimas kartu reiškia ir nacionalinių taisyklių dėl išlaidų atitikimo reikalavimams (tinkamumo finansuoti kriterijų) pažeidimą. Todėl
jeigu Nacionalinė mokėjimo agentūra nepaisytų šių nuostatų ir ignoruodama aplinkybę,
jog yra nustatytas konkretus darbų atlikimo būdas, priimtų sprendimą pripažinti faktiškai
patirtas darbų išlaidas (išlaidas, patirtas pakeitus darbų atlikimo būdą) finansuotinomis
ar iš dalies finansuotinomis, tai reikštų viešojo administravimo institucijos įgaliojimų viršijimą ir kartu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 74 straipsnio 1 dalies, kurioje nu281
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statyta, jog Bendrijos finansiniai interesai veiksmingai apsaugomi tik nacionalinių teisinių
mechanizmų <...> pagrindu, pažeidimą. Administracinio sprendimo masto proporcingumo aspektu tai reiškia, kad tokiais atvejais teisei prieštaraujančios veikos pripažinimas ir
atsakomybės taikymas (sankcijos skyrimas) yra ta priemonė, kuri atitinka būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus, todėl negali būti vertinama kaip pažeidžianti proporcingumo ar kitus principus (teisingumo, protingumo ir sąžiningumo imperatyvus) (39 punktas).
2. Įpareigojimas Nacionalinę mokėjimo agentūrą iš naujo atlikti pareiškėjo paraiškos vertinimą ir priimti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas atitinkantį sprendimą, kai pareiškėjas tokio reikalavimo teismui neteikė, nereiškia nagrinėjamo
ginčo ribų peržengimo (44 punktas).
Teismui priėmus įpareigojimą grąžinti ginčą spręsti iš naujo viešojo administravimo subjektui, nei skundo (prašymo) dalykas, nei faktinis pagrindas tokiu atveju nėra
keičiami. Teismo įpareigojimu atsakovui iš naujo vykdyti paramos skyrimo procedūrą ar
jos dalį yra išsprendžiamas ginčas iš esmės, ir tai yra viena iš procesinių sprendimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnyje, rūšių.
Teismo sprendimu nustačius netinkamą teisinių santykių kvalifikavimą administraciniame akte ar jo dalyje, o tai tam tikrais atvejais gali sąlygoti ir kitų šio administracinio
akto dalių teisėtumą, ir neįpareigojus viešojo administravimo subjekto priimti teismo
sprendime išdėstytus reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą (iš naujo pagal
teismo nurodymus išspręsti paramos skyrimo klausimą), nebūtų laikoma, jog ginčas išspręstas iš esmės ir teismas tinkamai įvykdė jam priskirtas teisingumo vykdymo funkcijas.
Vadovaujantis šiuo požiūriu, teismas sprendžia, paisydamas teisinio aiškumo imperatyvo,
kokį iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnyje nurodytų sprendimų išnagrinėjus bylą priimti (45 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-709-415/2017
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-05772-2015-2
Procesinio sprendimo kategorijos: 29.3; 57.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. rugsėjo 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Veslavos Ruskan,
sekretoriaujant Julijai Krinickienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Sigitui Židoniui,
atsakovo atstovui Andriui Petkevičiui,
viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.
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vasario 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. B. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Prienų rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo dalies
panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas K. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu (I t., b. l. 1–6) į
Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Agentūra, apeliantas) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kauno paramos administravimo skyriaus 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. KK-2650 (10.6.1E) „Dėl sankcijų taikymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno
nesiekiančios investicijos“ (toliau – ir Sprendimas) dalis, kuriose: 1) perskaičiuota galima paramos suma sumažinta nuo 13 892 Eur iki 12 772 Eur; 2) vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-249 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios
investicijos“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės) 57.5 papunkčiu,
pritaikyta paramos neskyrimo sankcija dėl 2 804,66 Eur sumos, taip pat prašė priteisti iš
atsakovo bylinėjimosi išlaidas – 870 Eur advokato pagalbai apmokėti (II t., b. l. 166).
2. Pareiškėjas nurodė, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ (toliau – ir Priemonė) 2014 m. lapkričio
5 d. trečiajam suinteresuotam asmeniui Prienų rajono savivaldybės administracijai (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo, Administracija) pateikė prašymą atlikti melioracijos griovių tvarkymo darbus. Turėjo būti skirta 13 892 Eur parama, remiantis Žemės
ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto T. Z. sudaryta numatomų atlikti darbų lokaline sąmata. Administracija 2014 m. lapkričio 20 d. davė sutikimą Nr. (12.1)-GP-2014/465 „Dėl
melioracijos griovių priežiūros“, pagal kurį Prienų rajono Kunigiškių ir N. Ūtos kadastrinėse vietovėse turėjo atlikti 7,710 km ilgio ir 9,4097 ha ploto melioracijos griovių sutvarkymo darbus. Agentūra pripažino pareiškėją tinkamu paramos gavėju. Atlikęs sąmatoje
numatytus darbus, apie tai pranešė Agentūrai, kuri 2015 m. gegužės 21 d.–2015 m. gegužės 29 d. atliko patikrą vietoje ir nustatė, kad dalis darbų pagal sąmatą neatlikti. Dėl
nurodytų aplinkybių Administracija organizavo pakartotinę patikrą vietoje ir nusprendė, kad nebuvo atlikta 19,02 proc. melioracijos tvarkymo darbų. Agentūra taip pat patikros metu padarė išvadą, jog krūmų pašalinimo nuo griovių šlaitų darbai ir griovių šlaitų
šienavimo darbai buvo atlikti mechanizuotu būdu, nors griovių šlaitų, kraštų ir dugno
šienavimas turėjo būti atlikti rankiniu būdu. Dėl tokios išvados Administracija 2015 m.
rugsėjo 23 d. raštu Nr. (7.22)-R3-2015/1188 „Dėl sąmatų tikslinimo“ Agentūrai pateikė patikslintą jo atliktų darbų sąmatą, pakeičiant pirminėje sąmatoje numatytą griovių,
šlaitų ir dugno šienavimo atlikimo būdą. Vadovaujantis šia patikslinta sąmata, paramos
suma buvo perskaičiuota ir vietoje pirminės 13 892 Eur paramos nurodyta 12 772 Eur
283

I. Administracinių teismų praktika

parama. 2015 m. spalio 15 d. pareiškėjas gavo Agentūros 2015 m. spalio 13 d. raštą
Nr. KK-2457(10.6.1E) „Dėl sankcijos taikymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, tačiau vėliau Agentūra
2015 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. KK-2587(10.6.1E) „Dėl 2015 m. spalio 13 d. pranešimo Nr. KK-2457(10.6.1E)“ informavo, kad 2015 m. spalio 13 d. pranešimas negalioja.
2015 m. lapkričio 11 d. pareiškėjas gavo ginčijamą sprendimą, kuriame nurodyta, kad,
pritaikius sankcijas, apskaičiuota 6 135,74 Eur kompensuojama paramos suma bei išaiškinta šio sprendimo apskundimo tvarka.
3. Pareiškėjas teigė, kad griovių šlaitų šienavimo darbus atliko rankiniu būdu, tik
ne naudodamasis pačiais primityviausiais darbo įrankiais (rankiniu dalgiu, pjautuvu ar
pan.), o naudodamas pažangesnius darbo įrankius – trimerius, žoliapjoves ir kt., todėl
nebuvo pagrindo tikslinti sąmatos. Aptariami darbai priklauso tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms, jie buvo numatyti sąmatoje ir yra faktiškai atlikti (Įgyvendinimo taisyklių 21, 22 p.). Krūmų, augančių ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimo ir sutvarkymo darbai pagal Įgyvendinimo taisyklių 22.2 papunktį yra priskirti tinkamų finansuoti
išlaidų kategorijai. Atliekant krūmų pašalinimo darbus neturėtų būti draudžiama naudoti
arklio jėgą, benzininį pjūklą ar kitus savadarbius mechanizmus, palengvinančius rankinį
darbą. Yra pagrindas išmokėti jam priklausančią paramą, kadangi jis tinkamai, visiškai
atliko šiuos darbus. Sutiko, kad dalies darbų, numatytų sąmatoje, neatliko, kadangi dalyje griovių, sunkiai prieinamose vietose, ne visiškai švariai pašalino nupjautą žolę, ajerus,
meldus ir nendres, ne visur atliko žiočių latakų valymo rankiniu būdu darbus. Išmoka
galėtų būti sumažinama 30 proc., t. y. 3 831,60 Eur, nuo visos paramos sumos.
4. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į skundą (I t., b. l. 32–36) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.
5. Atsakovas nurodė, kad Agentūros tikrintojai patikras atlieka vykdydami savo
tarnybines funkcijas bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatyme (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas, VAĮ) įtvirtintais objektyvumo,
proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia principais. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Kauno patikrų vietoje skyriaus paraiškos pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ patikros vietoje
ataskaitoje Nr. V-VM-0750573 (toliau – ir Patikros vietoje ataskaita) patikros dieną užfiksuoti pažeidimai nekelia abejonių. Šioje ataskaitoje aiškiai ir išsamiai nurodyta, kokie
pažeidimai buvo nustatyti. Teismų praktikoje pripažįstama, jog patikra vietoje yra vienas
iš paramos administravimo etapų, todėl jos metu nustatyti pažeidimai, jeigu jie nebuvo
nuginčyti ar paneigti, yra priimamų sprendimų pagrindas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2011 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-2775/2011). Nenuginčijęs Patikros vietoje ataskaitoje užfiksuotų pažeidimų
ir nepateikęs įrodymų dėl netinkamos patikros atlikimo procedūros, pareiškėjas negali
teigti, jog tinkamai atliko griovių darbų lokalinėse sąmatose nurodytus darbus, o jam yra
neteisėtai taikomos sankcijos. Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 21, 22 punktais, gali
būti finansuojamos tik tos išlaidos, kurios yra nurodytos sąmatose. Agentūra teisėtai ir
pagrįstai kreipėsi į Administraciją dėl patikslintų sąmatų pateikimo. Vien tai, kad krūmų, augančių ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimo ir sutvarkymo darbai yra priskiriami tinkamų finansuoti išlaidų kategorijai, nereiškia, jog pareiškėjui turi būti išmokėta
parama, jei jis numatytus darbus atliko netinkamu būdu. Sprendime, vadovaujantis tam
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tikrais Įgyvendinimo taisyklių punktais, yra aiškiai ir išsamiai aprašytos faktinės aplinkybės, apskaičiuotos taikomų sankcijų sumos, nurodyta galutinė pareiškėjui priklausanti
paramos suma.
6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Prienų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į skundą (I t., b. l. 139–143) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.
7. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad, skaičiuojant griovių sąmatas ir
parenkant darbų atlikimo būdą (rankinį ar mechanizuotą), buvo vadovautasi Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 patvirtinto melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės
priežiūros taisyklės“ (toliau – ir Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.01:2008,
Reglamentas MTR 1.12.01:2008) 39 punktu, atsižvelgta į pareiškėjo nurodytas darbų atlikimo galimybes žolės šienavimą atlikti rankiniu būdu. Pareiškėjas su sąmata ir numatytu atlikti darbų būdu buvo susipažinęs ir dėl to nereiškė pretenzijų. Komisija, sudaryta
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. įsakymu
Nr. (7.7)-A3-2015/343 neatliktų darbų kiekių vertei nustatyti, 2015 m. birželio 2 d. akte
išdėstė kiekvienos sąmatos neatliktų darbų vertes, išreikštas procentais. Pareiškėjas sutiko su šios komisijos sprendimu. Agentūrai nustačius ir pateikus informaciją apie neatliktus darbus ir darbus, atliktus ne tuo būdu, kurie buvo numatyti sąmatoje, Administracija
perskaičiavo sąmatas, pakeisdama atliktų darbų būdą iš rankinio šienavimo į mechanizuotą. Griovių šienavimas rankiniu būdu apima šienavimą nenaudojant savaeigių mechanizmų, darbus atliekant dalgiais, trimeriais ir panašiais įrankiais, o mechanizuotas griovių šienavimas apima darbus, atliekamus su šienavimo įranga, sumontuota ant
traktorių ar kitų savaeigių mechanizmų. Administracijos specialistai perskaičiavimą
iš rankinio šienavimo į mechanizuotą atliko tik griovių šlaitų šienavimo darbams, krūmų pašalinimas nuo griovio šlaito iš rankinio į mechanizuotą nebuvo perskaičiuotas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimo
Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“
3.2.4 papunkčiu, savivaldybės yra atsakingos ,,už pareiškėjams, siekiantiems paramos pagal EŽŪFKP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdomų melioracijos griovių (arba melioracijos griovio dalies) tvarkymo darbų sąmatų parengimą pagal faktinius kiekius ir melioracijai galiojančius įkainius,
pridedant melioracijos griovių vietos žemėlapius (rekomenduojamas mastelis M 1:2000)“.
II.
8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 12 d. sprendimu
(II t., b. l. 174–185) patenkino pareiškėjo K. B. skundą. Teismas panaikino Agentūros
2015 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. KK-2650 (10.6.1E) dalį, kuria pareiškėjui perskaičiuota galima paramos suma sumažinta nuo 13 892 Eur iki 12 772 Eur; panaikino
Agentūros 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. KK-2650 (10.6.1E) dalį, kuria pareiškėjui pritaikyta paramos neskyrimo sankcija dėl 2 804,66 Eur sumos; priteisė iš atsakovo
pareiškėjui 863 Eur bylinėjimosi išlaidų.
9. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl Agentūros
2015 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. KK-2650 (10.6.1E) dalių, kuriomis pareiškėjui su285
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mažinta galima paramos suma bei pritaikyta paramos neskyrimo sankcija, teisėtumo ir
pagrįstumo. Pareiškėjas teigė, jog ginčijamas sprendimas priimtas atsižvelgiant į patikslintą lokalinę sąmatą, kuomet pirminėje sąmatoje nurodyti darbai jau buvo faktiškai atlikti, bei į tai, kad sankcijos paskirtos dėl to, jog darbai atlikti ne rankiniu, bet mechanizuotu būdu, nors nėra teisinio reglamentavimo, kuris nustatytų darbų atlikimo būdą.
10. Teismas įvertino atsakingų institucijų kompetenciją: Administracijos (Prienų
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymu
Nr. (7.7)-A3-2013/652 patvirtinto Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašo (toliau – ir Procedūros
aprašas) 10, 11, 14–19 p.), Agentūros (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m.
balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 5 p.,
Įgyvendinimo taisyklių 35–37 p.).
11. Teismas nustatė ir ginčo dėl to nėra, kad pareiškėjas 2014 m. lapkričio 5 d.
kreipėsi į Administraciją, prašydamas išduoti reikalingus dokumentus ir leisti atlikti Prienų rajono savivaldybės valstybės patikėjimo teise valdomų magistralinių griovių
sutvarkymo darbus bei 5 metus vykdyti tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą, o
Administracija, be kita ko, parengė atskirų griovių lokalines sąmatas, kurias išdavė pareiškėjui. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas nurodė, jog Administracijos specialistas galbūt apžiūrėjo griovius ir parengė lokalines sąmatas, nustatydamas, kad tam
tikri darbai turi būti atliekami rankiniu arba mechanizuotu būdu, bei pažymėjo, kad pareiškėjas su parengtomis lokalinėmis sąmatomis sutiko, nors atliekant melioracijos griovių tyrinėjimo darbus ir nedalyvavo. Kadangi pareiškėjas neginčijo paraiškai gauti trečiojo suinteresuoto asmens parengtų lokalinių sąmatų pagrįstumo ir teisėtumo, teismas
nevertino ir nepasisakė dėl aplinkybių, ar lokalinės sąmatos parengtos nepažeidžiant
Procedūros aprašo 14–17 punktuose nustatytos tvarkos. Tai, kad pareiškėjas Agentūrai
pateikė visus būtinus dokumentus (taip pat ir lokalines sąmatas) paramai pagal Priemonę
gauti, patvirtino Agentūroje 2014 m. gruodžio 23 d. gauta paraiška, kurioje prašoma paramos suma sudaro 47 965 Lt (13 891,62 Eur). Agentūra 2015 m. kovo 31 d. informaciniu pranešimu Nr. KK-441 (10.6.1E) pranešė pareiškėjui, kad jis 2015 m. kovo 31 d. patvirtintas paramos gavėju ir jam skiriama 13 892 Eur paramos suma. Teismas vadovavosi
Administravimo taisyklių 37, 41 punktais, Įgyvendinimo taisyklių 18 punktu. Teismo
vertinimu, Agentūrai paskyrus pareiškėją paramos gavėju ir informavus apie tai, yra patvirtinama, jog pareiškėjas atitiko visus tinkamumo kriterijus gauti 13 892 Eur paramą,
bei tai, kad sąmatose nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti.
12. Teismas nurodė, kad Sprendime, atsižvelgiant į Administracijos 2015 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. (7.22)-R3-2015/1188 pateiktas patikslintas pareiškėjo atliktų darbų
sąmatas, Agentūra perskaičiavo galimą paramos sumą nuo 13 892 Eur iki 12 772 Eur.
Teismas atsižvelgė į Įgyvendinimo taisyklių 55 punktą, nustatantį sankcijų rūšis.
Pažymėjo, jog nei Administravimo taisyklės, nei Įgyvendinimo taisyklės nenustato, kad
Administracijai yra suteikta teisė vienašališkai ir nederinant su paramos gavėju tikslinti ir
perskaičiuoti prie paraiškos pateiktas lokalines sąmatas, o Agentūrai – pagal naujai perskaičiuotas sąmatas nustatyti mokėtinos paramos sumą. Kadangi sąmatos – tai būsimų
ir numatomų sąnaudų, išlaidų apskaičiavimo dokumentai, vadinasi, jų perskaičiavimas ir
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patikslinimas ne darbų atlikimo eigoje, o tuomet, kai paramos gavėjas jau yra faktiškai
atlikęs darbus, nustatant mokėtinos paramos dydį paramos gavėjui, yra teisiškai nereikšmingas. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismo vertinimu, Sprendimo dalimi paramos
gavėjui sumažinta galima paramos suma iš 13 892 Eur į 12 772 Eur reiškia sankcijos skyrimą – paramos sumažinimą.
13. Teismas vadovavosi Įgyvendinimo taisyklių 56 punktu, nustatančiu paramos
sumažinimo atvejus, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu, numatančiu individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus ir pranešimo apie individualaus
administracinio akto priėmimo tvarką, atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktiką, aiškinant šią teisės normą (žr., pvz., LVAT 2011 m. birželio 27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-336/2011, 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008). Pažymėjo, jog, spręsdama klausimus dėl sankcijų pareiškėjams taikymo ar netaikymo, Agentūra, kaip išmokas administruojanti ir už
sankcijų taikymą atsakinga institucija, turi tiksliai ir aiškiai apibrėžti padarytus pažeidimus, eliminuoti bet kokias dviprasmybes, faktinę situaciją apibūdinti bei pagrįsti taip,
jog ji būtų aiški ne tik valstybės tarnautojams, atsakingiems už teikiamą paramą žemės
ūkio sektoriuje, bet ir tiems asmenims, kurie tiesiogiai pretenduoja į išmokas. Tikslus
pažeidimų identifikavimas ir nustatymas neatsiejamas nuo galbūt taikytinų poveikio
priemonių rūšių (žr. LVAT 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A556-2134/2012).
14. Teismo vertinimu, Sprendimo dalis, kuria pritaikyta paramos sumažinimo sankcija už griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimą ne rankiniu, o mechanizuotu
būdu, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, nes nėra nurodyta, kokiomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisiniu pagrindu pareiškėjui skirta 13 892 Eur paramos suma sumažinama būtent iki 12 772 Eur,
t. y. 1 120 Eur. Ginčijamame sprendime yra tik abstrakčiai nurodoma, kad, vadovaujantis
Administracijos 2015 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. (7.22)-R3-2015/1188, buvo perskaičiuota
galima paramos suma ir patvirtinta 12 772 Eur paramos suma, tačiau joks detalus apskaičiavimas nenurodytas. Tai, kad šiame sprendime remiamasi paminėtu raštu, neatleidžia
atsakovo nuo pareigos priimant individualų administracinį aktą jame nurodyti teisinius
ir faktinius priėmimo pagrindus bei motyvus, kuriais jis yra grindžiamas. Duomenų,
jog pareiškėjui buvo siųstas Administracijos 2015 m. rugsėjo 23 d. raštas Nr. (7.22)-R32015/1188, kurio pagrindu patikslinta lokalinė sąmata, ar priimti dokumentai, kuriuose
perskaičiuota galima paramos suma ir patvirtinta 12 772 Eur paramos suma, nebuvo.
15. Teismas padarė išvadą, kad ginčijamo sprendimo dalies, kuria pareiškėjui
pritaikyta paramos sumažinimo sankcija, vietoje 13 892 Eur paramos sumos skiriant
12 772 Eur sumą, turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra
esminiai, sukliudę individualaus administracinio akto adresatui, t. y. pareiškėjui, identifikuoti jo teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą ir šio pasikeitimo pagrindus,
neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų,
todėl šią sprendimo dalį panaikino. Pažymėjo, jog atsakovas, pakartotinai vertindamas
pareiškėjui mokėtinos paramos dydį už melioracijos griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimą ne rankiniu, o mechanizuotu būdu ir priimdamas sprendimą, privalo įvertinti, ar
egzistuoja pagrindai taikyti sankciją, o nustačius tokią aplinkybę – aiškiai nurodyti, kaip
apskaičiuota sankcija, ir tai tinkamai pagrįsti.
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16. Teismas nustatė, kad pareiškėjas taip pat nesutiko su Sprendimo dalimi, kuria,
vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 57.5 papunkčiu, jam pritaikyta paramos neskyrimo
sankcija dėl 2 804,66 Eur sumos. Teismas vadovavosi Įgyvendinimo taisyklių 53, 54, 55,
57.5, 57.7 punktais. Nustatė, kad Agentūra 2015 m. gegužės 21 d.–2015 m. gegužės 29 d.
ir 2015 m. birželio 5 d. atliktų patikrinimų metu nustatė, jog pareiškėjas tankių, vidutinio ir retų tankumo krūmų pašalinimo nuo griovių šlaitų darbus atliko ne rankiniu, o
mechanizuotu būdu, t. y. nesilaikydamas lokalinėse sąmatose nurodytų darbų atlikimo
būdo. Dėl to atsakovas ne kartą kreipėsi į Administraciją, prašydamas suteikti informaciją dėl pareiškėjo lokalinės sąmatos, darbų atlikimo pobūdžio ir įkainių. Administracija
2015 m. rugpjūčio 25 d. rašte Nr. (7.45)-R3-2015/1061 nurodė Agentūrai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1996 m. birželio 19 d. įsakymu
Nr. 267 patvirtintomis Melioracijos darbo laiko sąnaudų ir materialinių resursų normomis (MN-96), krūmų šalinimo darbams nėra numatytas mechanizuotas atlikimas, todėl
nėra galimybės perskaičiuoti įkainių. Atsakovas Sprendime rėmėsi šia informacija ir, vadovaudamasis Įgyvendinimo taisyklių 57.5 papunkčiu, pritaikė pareiškėjui paramos neskyrimo sankciją.
17. Teismas rėmėsi proporcingumo principu (Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. gruodžio 11 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. spalio 31 d. nutarimai, Viešojo administravimo įstatymo3 str., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. birželio 8 d. sprendimas The Queen, Vodafone LTD ir kt. prieš Secretary of State for Business, Enterprise and
Regulatory Reform, C-58/08, 51 p., 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimas Stichting Al-Aqsa
prieš Europos Sąjungos Tarybą ir Nyderlandų Karalystė prieš Stichting Al-Aqsa, C-539/10
P ir C-550/10 P, 122 p.). Vadovaudamasis Įgyvendinimo taisyklių 4, 5 punktais, teismas
padarė išvadą, kad pareiškėjui parama gali būti skiriama tuo atveju, jeigu jo veikla atitinka šių taisyklių III skyriuje nurodytus tikslus. Tai yra vienas iš Įgyvendinimo taisyklių
VII skyriuje nustatytų kriterijų gauti paramą.
18. Teismo vertinimu, paramos neskyrimas paramos gavėjui, kaip viena iš galimų
jam taikytinų sankcijų, yra aiškiai neproporcinga ir varžanti pareiškėjo teises ir laisves
daugiau, nei būtina Įgyvendinimo taisyklių III skyriuje numatytiems tikslams pasiekti,
nes pareiškėjas, faktiškai atlikdamas tankių, vidutinio ir retų tankumo krūmų pašalinimo nuo griovių šlaitų darbus mechanizuotu, o ne rankiniu būdu, kaip tai buvo numatyta lokalinėse sąmatose, tik formaliai pažeidė jose nurodytą šių darbų atlikimo būdą.
Teismas atkreipė dėmesį į Reglamento MTR 1.12.01:2008 39 punktą. Tačiau nei šiame
reglamente, nei kituose norminiuose teisės aktuose nėra draudžiama atlikti tankių, vidutinio ir retų tankumo krūmų pašalinimo nuo griovių šlaitų darbus mechanizuotu būdu.
Nors pareiškėjas paminėtus darbus atliko kitokiu būdu, nei numatyta lokalinėse sąmatose, nebuvo pagrindo konstatuoti, kad neįgyvendinti Įgyvendinimo taisyklių III skyriuje
nustatyti paramos tikslai. Tai, kad Melioracijos darbo laiko sąnaudų ir materialinių resursų normose (MN-96) krūmų šalinimo darbams mechanizuotu būdu nėra numatyta
įkainių, teismas laikė nuo paramos gavėjo nepriklausančia aplinkybe, dėl kurios lokalinės
sąmatos tokiems darbams turi būti sudaromos juos atlikti tik rankiniu būdu. Be to, byloje
nebuvo duomenų, jog pareiškėjas, atlikdamas krūmų pašalinimo nuo griovių šlaitų darbus mechanizuotu būdu, būtų sugadinęs melioracijos statinius ar būtų nustatytas melioracijos griovių sugadinimo faktas, tai pagal Įgyvendinimo taisyklių 57.7 papunktį galėtų
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būti laikoma vienu iš pagrindų taikyti paramos neskyrimo sankciją.
19. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, padarė išvadą, kad pareiškėjui pritaikius paramos neskyrimo sankciją už tankių, vidutinio tankumo ir retų krūmų pašalinimą nuo griovių šlaitų ne rankiniu, o mechanizuotu būdu, buvo pažeisti bendrieji teisės
principai – proporcingumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo, todėl panaikino
ginčijamo sprendimo dalį, kuria, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 57.5 papunkčiu,
pareiškėjui pritaikyta paramos neskyrimo sankcija dėl 2 804,66 Eur sumos.
20. Teismas nustatė, kad pareiškėjas taip pat prašė priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) 44 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų
Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7, 8.2, 8.19,
9 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 615
„Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, atsižvelgęs į LVAT
2008 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-563/2008, įvertinęs įrodymus, teismas nusprendė priteisti pareiškėjui iš atsakovo 863 Eur išlaidų, susijusių su
administracinės bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme (800 Eur už advokato
Sigito Židonio skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimą + 35 Eur
už advokato atstovavimą 2016 m. sausio 27 d. teismo posėdyje + 28 Eur žyminis mokestis). Teismo vertinimu, tokia priteistina suma yra pagrįsta ir protinga, užtikrinanti bylinėjimosi išlaidų tikslų įgyvendinimą, šalių interesų pusiausvyrą ir nepažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.
III.
21. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos apeliaciniame skunde (III t., b. l. 1–6) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimą ir išspręsti ginčą iš esmės. Apeliacinis skundas
grindžiamas šiais argumentais:
21.1. Gali būti finansuojamos tik tos išlaidos, kurios yra nurodytos sąmatose
(Įgyvendinimo taisyklių 21, 22 p.). Agentūra, atsakinga už skaidrų ir tinkamą Europos
Sąjungos paramos skirstymą, teisėtai ir pagrįstai kreipėsi į Administraciją, atsakingą už
sąmatų sudarymą. Vien tai, kad krūmų, augančių ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimo ir sutvarkymo darbai yra priskiriami tinkamų finansuoti išlaidų kategorijai, nereiškia, kad pareiškėjui turi būti išmokėta parama, jei jis numatytus darbus atliko netinkamu
būdu. Atlikus patikrą vietoje, buvo nustatyta, kad pareiškėjas atliko paraiškoje įsipareigotus darbus netinkamai, pažeisdamas teisės aktų nuostatas. Patikros vietoje ataskaita yra
objektyvus rašytinis dokumentas. Teismų praktikoje yra pripažįstama, jog patikros vietoje yra vienas iš paramos administravimo etapų, todėl patikros metu nustatyti pažeidimai, jeigu jie nebuvo nuginčyti ar paneigti, yra priimamų sprendimų pagrindas (žr. LVAT
2011 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-2775/2011).
21.2. Sprendime aiškiai ir išsamiai aprašytos ne tik faktinės aplinkybės, kuriomis
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vadovaujantis buvo vertinama pareiškėjo paraiška, bet ir aiškiai apskaičiuotos taikomų
sankcijų sumos, vadovaujantis tam tikrais Įgyvendinimo taisyklių punktais, taip pat nurodyta galutinė pareiškėjui priklausanti paramos suma. Vien dėl to, kad Sprendime nenurodė konkrečiai kiekvienoje (tiek pirminėje, tiek patikslintoje) sąmatoje apskaičiuotų
kiekvieno griovio darbų vertės skirtumo, nesudaro pagrindo teigti, jog ši Sprendimo dalis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo keliamų reikalavimų (žr. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A556-336/2011).
21.3. Gali būti suformuota ydinga praktika, kuri leistų pareiškėjams laisvai pažeisti paramos išmokėjimą ir įsipareigojimų laikymąsi reglamentuojančius teisės aktus ir vis
tiek tikėtis gauti paramą. Pareiškėjas teikė paraišką laisva valia, pats prisiėmė riziką, ar
sugebės atlikti visus paraiškoje nurodytus darbus tinkamai, nepažeisdamas teisės aktų
nuostatų. Pareiškėjui nebuvo išmokėta parama tik už netinkamu (mechaniniu) būdu atliktus krūmų šalinimo darbus.
22. Pareiškėjas K. B. atsiliepime į apeliacinį skundą (III t., b. l. 31–38) prašo
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime
nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
22.1. Teisės aktuose lokalinių sąmatų tikslinimas po faktiško darbų atlikimo nėra
numatytas. Nei Administravimo taisyklės, nei Įgyvendinimo taisyklės nenustato, kad
Administracijai yra suteikta teisė vienašališkai ir nederinant su paramos gavėju tikslinti ir perskaičiuoti prie paraiškos pateiktas lokalines sąmatas, o Agentūrai – pagal naujai
perskaičiuotas sąmatas nustatyti mokėtinos paramos sumą. Nurodyta teismų praktika susijusi su visai kitokiomis faktinėmis aplinkybėmis. Nagrinėjamas ginčas yra kilęs ne dėl
patikrų metu nustatytų aplinkybių (jos net nėra ginčijamos), o dėl sankcijoms taikyti būtinų sąlygų, proporcingumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų laikymosi.
Įgyvendinamos programos tikslai buvo pasiekti, jokia žala niekam nepadaryta, todėl, priėmus skundžiamą teismo sprendimą, jokia ydinga praktika nebus suformuota.
22.2. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad Sprendimo dalies, kuria pritaikyta paramos sumažinimo sankcija vietoje 13 892 Eur paramos sumos skiriant 12 772 Eur sumą,
turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę individualaus administracinio akto adresatui, t. y. pareiškėjui, identifikuoti jo teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą ir šio pasikeitimo pagrindus, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, todėl šią sprendimo dalį
ir nutarė panaikinti.
22.3. Griežčiausios sankcijos pritaikymas – iš viso neskirti paramos – vien dėl to,
kad darbai buvo atlikti ne tik rankiniu, bet iš dalies ir mechanizuotu būdu, pritaikius savadarbius įrenginius, yra aiškiai neproporcinga priemonė, varžanti pareiškėjo teises ir
laisves daugiau, nei būtina Įgyvendinimo taisyklių III skyriuje numatytiems tikslams pasiekti, nes akivaizdu, kad tik labai formaliai buvo pažeistas jose nurodytas šių darbų atlikimo būdas. Nei Reglamente MTR 1.12.01:2008, nei kituose norminiuose teisės aktuose
nėra draudžiama atlikti tankių, vidutinio tankumo ir retų krūmų pašalinimo nuo griovių
šlaitų darbus mechanizuotu būdu. Pati griežčiausia sankcija galėtų būti taikoma nebent
tik tuo atveju, jeigu paramos gavėjas, atlikdamas krūmų pašalinimo nuo griovių šlaitų
darbus mechanizuotu būdu, būtų sugadinęs melioracijos statinius ar būtų nustatytas me290
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lioracijos griovių sugadinimo faktas. Agentūra turėtų vadovautis Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 12 punkte įtvirtintu naujovių ir atvirumo permainoms principu.
22.4. Taikant neteisingą Rekomendacijų redakciją, buvo klaidingai apskaičiuotas
užmokestis už advokato atstovavimą teisme (Rekomendacijų 8.19 p.).
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
23. Ši byla apeliacine tvarka nagrinėjama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. birželio 30 d., nes byla apeliacine tvarka
pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).
Dėl atsakovo sprendimo dalies, susijusios su galimos paramos sumos perskaičiavimu,
atitikties Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams
24. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu, individualus
administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų
normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi
būti motyvuotos (VAĮ 8 str. 1 d.). Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiaisuformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (VAĮ 8 str. 2 d.).
25. Vertinant šioje byloje ginčijamo atsakovo sprendimo atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas.
Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų
visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar
laikantis tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant, kokiais teisės aktais remiantis ginčijamas
administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, panaikinti skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą (žr.,
pvz., LVAT 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008,
2008 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008 ir kt.).
26. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškėjo skundą ir panaikindamas ginčijamą atsakovo sprendimą, nurodė, kad, spręsdama klausimus dėl sankcijų pareiškėjams taikymo ar netaikymo, Agentūra, kaip išmokas administruojanti ir už sank291
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cijų taikymą atsakinga institucija, turi tiksliai ir aiškiai apibrėžti padarytus pažeidimus,
eliminuoti bet kokias dviprasmybes, faktinę situaciją apibūdinti bei pagrįsti taip, jog ji
būtų aiški ne tik valstybės tarnautojams, atsakingiems už teikiamą paramą žemės ūkio
sektoriuje, bet ir tiems asmenims, kurie tiesiogiai pretenduoja į išmokas. Tikslus pažeidimų identifikavimas ir nustatymas neatsiejamas nuo galbūt taikytinų poveikio priemonių rūšių. Pirmosios instancijos teismas, pateikdamas tokį teisės aiškinimą ir konstatuodamas ginčijamo sprendimo neatitikimą nurodytiems reikalavimams, rėmėsi Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimu administracinėje
bylojeNr. A556-2134/2012.
27. Vertindama pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumą, išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma remiasi Konstitucinio Teismo suformuota oficialia konstitucine
doktrina dėl konstitucinių teismo precedentų taikymo ir teismo precedentų keitimo taisyklių, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama
praktika savo ratio decidendi (lot. k. argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas) analogiškose bylose nuosekliai remiasi ankstesnėje pastraipoje nurodyta argumentacija (žr.
LVAT 2017 m. kovo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-852-502/2017).
28. Teismų precedentai yra teisės šaltiniai – auctoritate rationis (lot. k. argumentavimo galia);rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų
praktikos, kartu ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) įtvirtinto
teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga. Todėl teismų precedentai negali būti nemotyvuotai ignoruojami. Kad deramai atliktų šią savo funkciją, precedentai patys turi būti
aiškūs. Teismų precedentai taip pat turi neprieštarauti oficialiai konstitucinei doktrinai
(Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas).
29. Vienas iš veiksnių, turinčių lemiamą reikšmę užtikrinant bendrosios kompetencijos teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, yra tai, kad bendrosios kompetencijos teismų praktika tam tikrų
kategorijų bylose gali būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose
gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, taip pat tai, kad
toks bendrosios kompetencijos teismų praktikos koregavimas (nukrypimas nuo teismus
ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų) visais atvejais turi būti deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas tam tikruose bendrosios kompetencijos teismų sprendimuose. Pabrėžtina, kad jau esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai tam tikrų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos
bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir
tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus
(inter alia (lot. k. be kita ko) Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą).
Nuo esamų precedentų gali būti nukrypstama ir nauji precedentai gali būti kuriami tik
tais ypatingais išimtiniais atvejais, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tik deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojant.
Nei naujų teismo precedentų kūrimas, nei teismo precedentų argumentavimas (pagrindimas) negali būti tokie valiniai aktai, kurie nėra racionaliai teisiškai motyvuoti. Jokio
naujo teismo precedento sukūrimo ar argumentavimo negali lemti atsitiktiniai (teisės atžvilgiu) veiksniai. Iš Konstitucijos išplaukia, kad būtent tokį – tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, atliekamą ir visais atvejais deramai (aiškiai ir racionaliai)
argumentuojamą – bendrosios kompetencijos teismų praktikos koregavimą (nukrypimą
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nuo teismus ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų ir naujų precedentų kūrimą) pagal
savo kompetenciją turi užtikrinti Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas. Jeigu priimant teismų sprendimus minėtų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų
yra nesilaikoma, ne tik yra sudaromos prielaidos nesuderinamumui ir nenuoseklumui
bendrosios kompetencijos teismų praktikoje ir teisės sistemoje atsirasti, ne tik teismų jurisprudencija tampa mažiau prognozuojama, bet ir duodama pagrindo kilti abejonėms,
ar bendrosios kompetencijos teismai, priimdami tuos sprendimus, nebuvo šališki, ar tie
sprendimai nebuvo kitais atžvilgiais subjektyvūs. Konstitucinio Teismo nutarime aptarti
iš Konstitucijos kylantys bendrosios kompetencijos teismų veiklos bei tos veiklos teisinio
reguliavimo imperatyvai yra mutatis mutandis (lot. k. su būtinais pakeitimais) taikytini
ir pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigtų specializuotų teismų veiklai bei jos
teisiniam reguliavimui (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas).
30. Pabrėžtina, kad teismams sprendžiant bylas, precedento galią turi tik tokie
ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas
taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos
bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai)
turi būti vadovaujamasi aukštesnės instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu. Taip pat atsižvelgtina į precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės
veiksnius, kaip antai: į tai, ar precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra
pavienis atvejis; į sprendimo argumentacijos įtikinamumą; į sprendimą priėmusio teismo
sudėtį (į tai, ar sprendimą priėmė vienas teisėjas, ar teisėjų kolegija, ar išplėstinė teisėjų
kolegija, ar visa teismo (jo skyriaus) sudėtis); į tai, ar dėl ankstesnio teismo sprendimo
buvo pareikšta teisėjų atskirųjų nuomonių; į galimus reikšmingus pokyčius (socialinius,
ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus precedento reikšmę turintį teismo sprendimą, ir
kt. (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas).
31. Ginčijamas individualus teisės taikymo aktas šioje byloje ir administracinėje byloje Nr. eA-852-502/2017, taigi ir teismų priimti procesiniai sprendimai VAĮ
8 straipsnio 1 ir 2 dalių aiškinimo ir taikymo aspektu iš esmės yra analogiški.
32. Vertindama pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentus dėl ginčijamo
atsakovo sprendimo neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
reikalavimams, išplėstinė teisėjų kolegija remiasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A556-336/2011, kuriame išaiškinta, jog Viešojo administravimo įstatymo
8 straipsnio 1 dalimi iš esmės yra siekiama užtikrinti, kad asmeniui, dėl kurio yra priimtas individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai, taip pat motyvai. Todėl, kai nėra pagrindo individualų administracinį aktą
pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto
atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc (lot. k. tik
šiuo atveju) įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos)
trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu
suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai
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realizuoti teisę į (galbūt) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Šis vertinimas turi būti
atliekamas individualaus administracinio akto adresato požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi
teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias
minėtą sprendimą (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A556-336/2011, Administracinė jurisprudencija Nr. 21, 2011).
33. Nagrinėjamu atveju atlikus paramos paraiškos patikrą vietoje po pranešimo
apie įgyvendintą veiklą, buvo nustatyta, kad pakeistas griovių šlaitų, kraštų ir dugno
šienavimo būdas iš rankinio į mechanizuotą. Prienų rajono savivaldybės administracija perskaičiavo darbų atlikimo sąmatas (pakeisdama šienavimo būdą iš rankinio į mechanizuotą), o atsakovas, atsižvelgdamas į tai, perskaičiavo galimą gauti paramos sumą
nuo 13 892 Eur iki 12 772,02 Eur. Kaip matyti iš ginčijamo administracinio akto, atsakovas, atlikdamas tokį paramos sumos perskaičiavimą, vadovavosi Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo
taisyklių 34 punktu, kuriame nustatyta, kad paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar veikla tinkama gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo
finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir kokia galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių. Vertinant šios teisės normos turinį, negalima teigti, jog ji skirta ir tiems atvejams, kai konstatuojami jau atliktų darbų neatitikimai
sąmatoms, pateiktoms ir įvertintoms paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu (Įgyvendinimo taisyklių 21, 34 p.), todėl šios teisės normos pagrindu neigiamos teisinės pasekmės pareiškėjui negalėjo atsirasti. Kita vertus, kalbant apie melioracijos griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimą, teisės aktai nenustato konkretaus šienavimo
būdo (Reglamento MTR 1.12.01:2008 34 p.). Toks teisinis reguliavimas, išplėstinės teisėjų
kolegijos požiūriu, darbus leidžia atlikti rankiniu arba mechanizuotu darbu ir sudaro galimybes, priklausomai nuo šienavimo būdo, apskaičiuoti tinkamas finansuoti atliktų darbų vertes. Tačiau atsakovas tokius atvejus (kai sąmata, kaip šiuo atveju, koreguojama po
atliktų darbų, nustačius sutarto darbų būdo neatitikimus ir tik tada, kai teisės aktuose
numatyta galimybė finansuoti ir kitu būdu atliktus darbus) turi kvalifikuoti kaip paramos
paraiškos sąlygų pažeidimą ir, taikydamas Įgyvendinimo taisyklių 57 punktą, skirti dalies
paramos neskyrimo sankciją.
34. Taigi konstatuotina, kad atsakovas, perskaičiuodamas paramos sumą nuo
13 892 Eur iki 12 772,02 Eur dėl ginčijamame sprendime išdėstytų faktinių aplinkybių,
neteisingai taikė teisės normas, kuriomis remiantis ir buvo priimtas ginčijamas administracinis aktas. Šis ginčijamo individualaus teisės taikymo akto trūkumas nagrinėjamu
atveju vertinamas kaip esminis, kadangi, Agentūrai netinkamai teisiškai kvalifikuojant
susiklostančius santykius ir neteisingai taikant teisės normas, be kita ko, iš asmens atimama galimybė identifikuoti savo teisių bei pareigų turinį, jų pasikeitimą bei šio pasikeitimo pagrindus. Svarbu ir tai, kad minėta Agentūros klaida, priimant administracinį
sprendimą, šiuo atveju paveikė galutinę išmokėtinos pareiškėjui paramos sumą (už kitus pažeidimus, dėl kurių pareiškėjas ginčo byloje nekėlė, paramos išmoka sumažinta
30 proc. nuo patikslintos, o ne nuo pirminės sąmatos sumos), todėl ir šiuo aspektu nutarties 33 punkte įvardytas administracinio sprendimo trūkumas yra itin reikšmingas.
Nurodyto individualaus teisės taikymo akto trūkumo pašalinti be kitokio teisinių santykių kvalifikavimo konkrečiame administraciniame akte, o tai yra viešojo administravi294
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mo institucijos (šiuo atveju Agentūros) pareiga, bylos nagrinėjimo metu nėra galimybių.
Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria panaikinta aptarta ginčijamo
administracinio akto dalis, kaip neatitinkanti VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, šiuo
aspektu iš esmės yra teisinga, tačiau keistina, atsižvelgiant į tai, kad teisinių santykių perkvalifikavimo ir konkrečios paramos skyrimo klausimas turėjo būti grąžintas Agentūrai
nagrinėti iš naujo.
Dėl paramos neskyrimo sankcijos (2 804,66 Eur sumos) taikymo
35. Atsakovas, vadovaudamasis Įgyvendinimo taisyklių 57.5 punktu, pareiškėjui taikė paramos neskyrimo sankciją dėl 2 804,66 Eur, atlikus paramos paraiškos patikrą vietoje po pranešimo apie įgyvendintą veiklą ir nustačius, kad krūmai, augantys ant
melioracijos griovių šlaitų, pašalinti mechanizuotu būdu. Toks būdas nebuvo numatytas
sąmatose, pateiktose ir įvertintose paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu (Įgyvendinimo taisyklių 21, 34 p.). Šis būdas taip pat prieštarauja Reglamentui
MTR 1.12.01:2008, kurio 39 punkte nustatyta, kad krūmai melioracijos griovių šlaituose ir pagrioviuose kertami rankiniu būdu arba mechaniniais pjūklais. Pažymėtina, kad
dėl tokio imperatyvaus darbų būdo reglamentavimo nėra teisinių pagrindų darbo laiko sąnaudų bei materialinių resursų normas perskaičiuoti iš rankinio į mechanizuotą
būdą, todėl atsakovas turėjo teisinį pagrindą pripažinti šiuos darbus kaip netinkamus
finansuoti.
36. Pirmosios instancijos teismas panaikino šią ginčijamo sprendimo dalį, konstatavęs, kad, pareiškėjui pritaikius paramos neskyrimo sankciją už tankių, vidutinio tankumo ir retų krūmų pašalinimą nuo griovių šlaitų ne rankiniu, o mechanizuotu būdu,
buvo pažeisti bendrieji teisės principai – proporcingumo, teisingumo, protingumo
ir sąžiningumo.
37. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktu, proporcingumo principas viešajame administravime reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus
administravimo tikslus.
38. Nagrinėjamo ginčo kontekste taikant šį principą, pažymėtina, kad, pagal
2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1)
71 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas, išlaidos atitinka reikalavimus EŽŪFKP finansavimui
gauti tik tuo atveju, jei jos susijusios su operacijomis, kurias pagal kompetentingos įstaigos nustatytus atrankos kriterijus atrinko atitinkamos programos valdymo institucija
arba kurios buvo atrinktos jos atsakomybe (2 d.); taisyklės dėl išlaidų atitikimo reikalavimams nustatomos nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytas specialias sąlygas tam tikroms kaimo plėtros priemonėms (3 d.). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Agentūros praktika, kuomet, atlikus paramos paraiškos patikrą vietoje po
pranešimo apie įgyvendintą veiklą, nustatoma, jog buvo pakeistas darbų atlikimo būdas
(esant galimybei darbus atlikti kitu teisės aktuose nedraudžiamu būdu, kaip šiuo atveju,
dėl melioracijos griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimo) ir, atsižvelgus į patikslintą sąmatą, pateiktą ir įvertintą paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu,
yra sprendžiama dėl dalies paramos neskyrimo, nepažeidžia minėtų Tarybos reglamento
295

I. Administracinių teismų praktika

nuostatų, kadangi šios išlaidos atitinka minėto Tarybos reglamento 71 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintas sąlygas, ir tai administracinio sprendimo masto proporcingumo aspektu atitinka būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus.
39. Tačiau kitaip vertintini atvejai, kai darbai (kaip šiuo atveju – krūmų melioracijos griovių šlaituose ir pagrioviuose kirtimo darbai) atliekami nacionalinių teisės aktų
neleidžiamu būdu. Neleistinas tokių darbų atlikimo būdo pakeitimas kartu reiškia ir nacionalinių taisyklių dėl išlaidų atitikimo reikalavimams (tinkamumo finansuoti kriterijų) pažeidimą (Įgyvendinimo taisyklių 21, 22.1, 23.1 p., Reglamento MTR 1.12.01:2008
39 p.). Todėl jeigu Agentūra nepaisytų šių nuostatų ir ignoruodama aplinkybę, jog
Reglamente MTR 1.12.01:2008 yra nustatytas konkretus darbų atlikimo būdas, priimtų
sprendimą pripažinti faktiškai patirtas darbų išlaidas (išlaidas, patirtas pakeitus darbų atlikimo būdą) finansuotinomis ar iš dalies finansuotinomis, tai reikštų viešojo administravimo institucijos įgaliojimų viršijimą ir kartu 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos
kaimo plėtrai 74 straipsnio 1 dalies, kurioje nustatyta, jog Bendrijos finansiniai interesai
veiksmingai apsaugomi tik nacionalinių teisinių mechanizmų (valstybėms narėms priimant įstatymus ir kitus teisės aktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 9 straipsnio
1 dalį) pagrindu, pažeidimą. Administracinio sprendimo masto proporcingumo aspektu
tai reiškia, kad tokiais atvejais teisei prieštaraujančios veikos pripažinimas ir atsakomybės
taikymas (sankcijos skyrimas) yra ta priemonė, kuri atitinka būtinus ir pagrįstus
administravimo tikslus, todėl negali būti vertinama kaip pažeidžianti proporcingumo
ar kitus pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytus principus (teisingumo,
protingumo ir sąžiningumo imperatyvus).
40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, neteisingai nurodydamas, jog jokie teisės aktai nedraudžia tankių, vidutinio tankumo ir retų krūmų pašalinimo nuo griovių šlaitų mechanizuotu būdu (nors, kaip minėta,
Reglamento MTR 1.12.01:2008 39 punkte nustatytas konkretus leistinas šių darbų atlikimo būdas – rankiniu būdu arba mechaniniais pjūklais, o tai suponuoja, kad visi kiti darbų atlikimo būdai yra neleistini), padarė teisės taikymo bei aiškinimo klaidą, lėmusią, jog
buvo netinkamai įvertintas paskirtos sankcijos dėl 2 804,66 Eur proporcingumas ir atitikimas kitiems imperatyvams.
41. Taigi išplėstinė teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad atsakovas, taikydamas
paramos neskyrimo pareiškėjui sankciją dėl 2 804,66 Eur sumos, iš esmės priėmė pagrįstą ir teisėtą administracinį sprendimą, kuris pirmosios instancijos teismo sprendime dėl
šioje nutartyje nurodytų argumentų neteisėtai panaikintas.
Dėl klausimo grąžinimo nagrinėti viešojo administravimo subjektui
42. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos,
kad teismo teisė pavesti institucijai pakartotinai atlikti tyrimą iš esmės yra išimtinio pobūdžio. Ši teisė pripažintina tik tais atvejais, kai egzistuoja objektyvi būtinybė iš naujo atlikti tam tikrus viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtus veiksmus, kuriais turėtų būti pašalintos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kliudančios priimti pagrįstą
sprendimą dėl kilusio ginčo. Administracinis teismas, turėdamas pareigą būti aktyvus,
paprastai neturėtų įpareigoti tam tikros institucijos iš naujo atlikti tyrimą ar išnagrinė296
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ti skundą, kai byla administraciniame teisme gali būti teisingai ir iš esmės išnagrinėta,
tiesiog kruopščiai ir visapusiškai įvertinant byloje surinktus įrodymus arba be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių priemonių (įvertinant ir poreikį bylas nagrinėti operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti išklausytam) surinkus tam tikrus papildomus duomenis ar įrodymus (LVAT 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-2448/2011, 2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011). Tačiau reikia pažymėti, jog teismas, vykdydamas teisingumą, neatlieka ir iš esmės negali perimti viešojo administravimo funkcijų
bei išspręsti klausimą, kurį pagal kompetenciją priklauso nagrinėti viešojo administravimo institucijai (pavyzdžiui, išduoti leidimą gyventi, apskaičiuoti pensiją ar pan.) (pvz.,
LVAT 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-603/2009).
43. Vertindama nurodytą LVAT praktiką šios bylos kontekste, išplėstinė teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad yra teisinis pagrindas klausimą dėl paramos sumos
nustatymo atsakovui grąžinti nagrinėti iš naujo. Išplėstinė teisėjų kolegija negali nagrinėjamu atveju susiklosčiusių teisinių santykių, kuomet Agentūra perskaičiavo paramos
sumą, perkvalifikuoti į sankcijos skyrimo santykius (žr. šios nutarties 33 ir 34 punktus) ir
apskaičiuoti galutinės paramos sumos. Kadangi Agentūra ginčijamame administraciniame akte nepateikė nutarties 33 punkte nurodytų pareiškėjo veiksmų vertinimo sankcijos
skyrimo prasme, taigi visiškai nesprendė dėl tokio faktų kvalifikavimo, kaip teisinio pagrindo taikyti paramos mažinimo ar neskyrimo teisines priemones, klausimo grąžinimas
viešojo administravimo subjektui nagrinėti iš naujo atitinka paminėtą teismų praktiką,
netoleruojančią, kad teismas imtųsi viešojo administravimo funkcijų bei išspręstų klausimą, kurį pagal kompetenciją priklauso nagrinėti viešojo administravimo institucijai.
Pažymėtina, kad ginčijamo administracinio sprendimo dalys dėl perskaičiuotos paramos sumos ir paskirtos sankcijos yra susijusios, todėl nors administracinio akto dalis dėl
sankcijos 2 804,66 Eur sumai pripažįstama iš esmės teisėta, klausimas dėl galutinės paramos sumos apskaičiavimo Agentūrai grąžinamas nagrinėti iš naujo visa apimtimi.
44. Šiame kontekste pažymėtina, kad įpareigojimas Agentūrą iš naujo atlikti pareiškėjo paraiškos vertinimą ir priimti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio
nuostatas atitinkantį sprendimą, kai pareiškėjas tokio reikalavimo teismui neteikė, priešingai nei nuspręsta nutarties 31 punkte nurodytoje administracinėje byloje, nereiškia
nagrinėjamo ginčo ribų peržengimo.
45. Pagal ABTĮ normų nuostatas, tinkamas teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas
visų pirma siejamas su pareiškėjo pareiga tiksliai suformuluoti skundo (prašymo) pagrindą ir dalyką, t. y. suformuluoti juos taip, kad būtų aišku, kokio materialiojo teisinio
rezultato siekiama iškeliant bylą, kokios faktinės aplinkybės nustatinėtinos nagrinėjant
bylą. Tinkamas skundo (prašymo) dalyko (ir pagrindo) suformulavimas, be kita ko, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu
ir pareiškėjo pasirinktu būdu išspręsti ginčą ir apginti pažeistas teises. Skundo (prašymo) pagrindas – tai faktinio pobūdžio aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia ir formuluoja skundo (prašymo) dalyką – materialųjį teisinį reikalavimą. Pareiškėjas privalo nurodyti tik faktinį skundo (prašymo) pagrindą, o teisinė kvalifikacija, teisės normų
aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Todėl
vykdydamas teisinį santykių kvalifikavimą, teismas įstatymą, taikytiną ginčui spręsti, pagal pareiškėjo nurodytas faktines aplinkybes parenka savo nuožiūra (ABTĮ 86 str. 2 d.).
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Teismui priėmus įpareigojimą grąžinti ginčą spręsti iš naujo viešojo administravimo subjektui, nei skundo (prašymo) dalykas, nei faktinis pagrindas tokiu atveju nėra keičiami.
Teismo įpareigojimu atsakovui iš naujo vykdyti paramos skyrimo procedūrą ar jos dalį
yra išsprendžiamas ginčas iš esmės, ir tai yra viena iš procesinių sprendimų, numatytų
ABTĮ 88 straipsnyje, rūšių (ABTĮ 88 straipsnio 2 punktas: ,,įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą“).
Teismo sprendimu nustačius netinkamą teisinių santykių kvalifikavimą administraciniame akte ar jo dalyje, o tai tam tikrais atvejais gali sąlygoti ir kitų šio administracinio
akto dalių teisėtumą (kaip šiuo atveju – asmeniui išmokamos paramos sumą), ir neįpareigojus viešojo administravimo subjekto priimti teismo sprendime išdėstytus reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą (iš naujo pagal teismo nurodymus išspręsti
paramos skyrimo klausimą), nebūtų laikoma, jog ginčas išspręstas iš esmės ir teismas tinkamai įvykdė jam priskirtas teisingumo vykdymo funkcijas. Vadovaujantis šiuo požiūriu,
teismas sprendžia, paisydamas teisinio aiškumo imperatyvo, kokį iš ABTĮ 88 straipsnyje
nurodytų sprendimų išnagrinėjus bylą priimti.
Dėl procesinės bylos baigties
46. Kadangi nuo to, kaip nutarties 33 punkte nurodytų pareiškėjo veiksmų teisinio
vertinimo klausimą išspręs atsakovas, priklausys visos išmokėtinos paramos suma, išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi kitokiais argumentais, nei išdėstyti pirmosios instancijos
teismo sprendime, sutinka, kad ginčijamos administracinio sprendimo dalys turi būti panaikinamos, tačiau spręsdama, jog klausimas dėl galutinės paramos sumos turi būti grąžinamas atsakovui nagrinėti iš naujo, konstatuoja, kad dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti pakeistas (ABTĮ 140 str. 1 d. 3 p.).
47. Pažymėtina, kad šioje nutartyje išplėstinės teisėjų kolegijos nurodyti argumentai, sprendžiant klausimą dėl paramos išmokos sumos, turi prejudicinę reikšmę, procesinis sprendimas yra privalomas šio ginčo šalims, turi res judicata (lot. k. teismo galutinai
išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį) galią. Vadovaujantis ABTĮ
58 straipsnio 2 dalimi, faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.
48. Dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo materialiųjų ir procesinių teisinių padarinių yra nurodomos šios įsiteisėjusio teismo sprendimo esminės savybės: 1) teismo
sprendimo privalomumas; 2) res judicata galia; 3) teismo sprendimo prejudicinė galia.
Įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas įtvirtintas ABTĮ 14 straipsnyje.
Teismo sprendimo privalomumas visiems asmenims visų pirma reiškia jo privalomumądalyvavusiems byloje asmenims; įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas nedalyvavusiems byloje asmenims ta prasme, kad jie turi elgtis taip, kaip to reikalauja įsiteisėjęs teismo sprendimas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata ir prejudicinė galia
įtvirtinta ABTĮ 96 straipsnio 4 dalyje: sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti proceso dalyviai, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių reikalavimų
tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Tačiau tai netrukdo šiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos
teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo
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sprendimu nėra išnagrinėtas ir išspręstas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata
savybė taip pat reiškia, jog šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas
šalims turi įstatymo galią.
49. Akcentuotina, kad remtis teismo sprendime išdėstytais teisės aiškinimais privalo tiek viešojo administravimo subjektai, tiek teismai, nagrinėjantys ginčus.
Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo
50. Pirmosios instancijos teismas priteisė pareiškėjui iš atsakovo 863 Eur bylinėjimosi išlaidų (835 Eur atstovavimo išlaidų ir 28 Eur žyminio mokesčio). Spręsdamas
dėl atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teismas iš esmės vadovavosi neteisinga
Rekomendacijų redakcija. Turėjo būti taikoma nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojanti šio teisės akto redakcija (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija). Pagal aktualią Rekomendacijų redakciją apskaičiuotinas maksimalus užmokestis už advokato atstovavimą teisme būtų didesnis. Tačiau atsakovui
padavus apeliacinį skundą, jo (atsakovo) teisinė padėtis negali būti bloginama. Be to, pareiškėjas sumokėjo ne 28 Eur, o 21 Eur žyminio mokesčio (I t., b. l. 7).
51. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų
atlyginimą. Vadovaujantis šia teisės norma, teisė gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą siejama su proceso šaliai palankaus sprendimo priėmimu. Šioje byloje sprendimas
iš dalies priimtas pareiškėjo naudai (konstatavus, kad atsakovo sprendimo dalis dėl paramos perskaičiavimo yra neteisėta, o sprendimo dalis dėl paramos neskyrimo sankcijos –
teisėta ir pagrįsta, bet grąžinus atsakovui iš naujo apskaičiuoti paramos sumą, pareiškėjo
interesai iš esmės buvo patenkinti apie 30 proc.).
52. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo priteista
bylinėjimosi išlaidų suma yra mažinama ir pareiškėjui atlyginama 256,80 Eur ((835 Eur +
21 Eur) × 30 proc.).
53. Be to, pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą pareiškė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir pridėjo šį prašymą pagrindžiančius dokumentus (III t., b. l. 31–38,
39, 40, 41). Už advokato Sigito Židonio parengtą atsiliepimą į apeliacinį skundą buvo sumokėta 450 Eur. Prašoma atlyginti išlaidų suma neviršija Rekomendacijų 7, 8.11 punktuose nustatyto už šią teisinę paslaugą priteistino maksimalaus užmokesčio dydžio –
955,63 Eur (1,3 × 735,1 Eur). Kadangi sprendimas iš dalies priimtas pareiškėjo naudai
(apie 30 proc.), jam atlyginama 135 Eur (450 Eur × 30 proc.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio
30 d.) 45 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 145 straipsniu, išplėstinė
teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
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Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
,,Pareiškėjo K. B. skundą tenkinti iš dalies.
Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo
plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kauno paramos administravimo skyriaus 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. KK-2650 (10.6.1E) „Dėl sankcijų taikymo
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ dalis, kuriose galima paramos suma sumažinta nuo 13 892 Eur iki
12 772 Eur; pritaikyta paramos neskyrimo sankcija dėl 2 804,66 Eur sumos, ir klausimą
dėl paramos išmokos sumos apskaičiavimo grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai
prie Žemės ūkio ministerijos nagrinėti iš naujo.
Priteisti pareiškėjui K. B. iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos 256,80 Eur (du šimtus penkiasdešimt šešis Eurus ir 80 ct) išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme“.
Pareiškėjo K. B. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.
Priteisti pareiškėjui K. B. iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos 135 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis Eurus) išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.
Nutartis neskundžiama.

2.4.2. Dėl Reglamento Nr. 2988/95 taikymo Sanglaudos fondo projektų pažeidimo
atveju
Dėl senaties terminų taikymo vykdant daugiametes programas
1. Vadovaujantis Reglamento Nr. 2988/95 7 straipsniu, Bendrijos administracinės priemonės ir nuobaudos gali būti taikomos 1 straipsnyje nurodytiems ekonominės
veiklos vykdytojams, o būtent: fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitiems pagal nacionalinės teisės aktus veiksniems ir teisniems subjektams, kurie yra padarę pažeidimą
arba kurie pagal savo pareigas turi atsakyti už padarytą pažeidimą arba užtikrinti, kad
jis nebūtų padarytas. Nagrinėjamoje ginčo situacijoje taikyta „finansinio koregavimo“
priemonė [Europos Sąjungos Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais priimtas
sprendimas susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas] iš esmės gali būti vertintina kaip
administracinė priemonė Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio prasme ir Reglamento
Nr. 2988/952 straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių (administracinių patikrinimų, minėtų administracinių priemonių ir nuobaudų) taikymo) už minėtus pažeidimus senaties termino taikymo klausimas yra aptariamas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnyje
(55 punktas).
Nesant atskirų Bendrijos sektorių taisyklių, numatančių trumpesnį terminą, bet
ne trumpesnį kaip treji metai, arba ilgesnį senaties terminą įtvirtinančių nacionalinių
teisės aktų, šiuo atveju Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis taikoma tiesiogiai
(58 punktas).
2. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnis numato, kad vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Tai yra, speciali
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taisyklė taikoma daugiamečių programų atveju ir ji leidžia numatytą ketverių metų terminą pratęsti, bet ne jį sutrumpinti (64 punktas).
Daugiametė programa, kuriai taikomas 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą, laikytina visiškai užbaigta, kaip tai
suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina Europos Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų už
tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama naują
sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą (žr. ESTT 2017 m. birželio 15 d. sprendimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prieš
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, C-436/15, 70 punktą). Taigi nurodyti išaiškinimai leidžia teigti, kad atsakovas nepagrįstai projekto užbaigimą sieja su visišku lėšų
išmokėjimu (75 punktas).
3. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu
nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga
atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo. Tačiau senaties terminas įsigalioja ne
vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis, lygus dvigubam senaties terminui, per kurį
kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė
procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį. Iš šios nuostatos turinio matyti,
kad senaties termino eigos nutrūkimas siejamas su šiomis aplinkybėmis: kompetentingos institucijos atliekamu su pažeidimu susijusiu tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusiu veiksmu ir tuo, jog apie tokį tyrimą ar veiksmą buvo pranešta atitinkamam asmeniui
(79 punktas).
Vertinant, ar Valstybės kontrolės atliktas tyrimas laikytinas susijusiu su byloje vertinamais konkrečiais atsakovo nurodomais pažeidimais, turi būti remiamasi Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimu, kad žodžių junginys „su pažeidimo tyrimu
ar teisminiu nagrinėjimu susijęs veiksmas“, kaip jis suprantamas pagal Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, reiškia, kad senaties terminas neatliktų
teisinio saugumo funkcijos ir kad tokia funkcija nebūtų visiškai įgyvendinta, jei šis terminas galėtų būti nutrauktas dėl kiekvieno nacionalinės administracijos bendro patikrinimo, neturinčio ryšio su įtarimais padarius pažeidimus, susijusiais su pakankamai konkrečiai apibrėžtomis operacijomis (žr. 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen
GmbH & Co. KG prieš Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, C-52/14, 41–
43 punktus) (81 punktas).
Šiuo atveju Valstybės kontrolės tyrimas buvo pakankamai apibrėžtas, t. y. atliktas
būtent pareiškėjo vykdyto projekto tyrimas, pateiktas vertinimas dėl konkretaus įsigyto
turto, nurodyta, kad, Valstybės kontrolės manymu, šios įsigijimo išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto tikslais (81 punktas). Taip pat nebuvo ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad
Valstybės kontrolės ataskaita buvo pateikta 2009 m. gruodžio 17 d. ir su ja buvo supažindintas pareiškėjas (82 punktas). Byloje vertinamu atveju Valstybės kontrolės pateikta valstybinio audito ataskaita nutraukė Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto
senaties termino eigą (83 punktas).
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Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01420-2013-6
Procesinio sprendimo kategorija 29.1.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. gruodžio 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Gintaro
Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras“ atstovui advokatui V. K.,
atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovei R. Š.,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės
14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems
asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, bankrutavusiai uždarajai akcinei
bendrovei „Skirnuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Parama“, uždarajai akcinei bendrovei
„Alkesta“, uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos statyba“ dėl sprendimų panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir Atliekų tvarkymo centras, pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–3, 65–74), prašydamas: panaikinti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir
Agentūra, atsakovas) direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymus Nr. T1-53, Nr. T1-54,
Nr. T1-55 ir Nr. T1-56 (toliau – ir Įsakymai).
2. Pareiškėjas nurodė, kad 2001 m. gruodžio 13 d. Europos Komisija pasirašė
Finansinį memorandumą dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003, šį memorandumą 2002 m. kovo 14 d. pasirašė Lietuvos
Respublika (toliau – ir Finansinis memorandumas). Paraišką paramai šiam projektui
gauti pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerija, už projekto įgyvendinimą pa302
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skirta atsakinga institucija – Agentūra. 2004 m. balandžio 22 d., 2005 m. rugsėjo 2 d.,
2005 m. rugsėjo 21 d., 2006 m. gruodžio 6 d. buvo pasirašytos sutartys Nr. A/2004/A03,
Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40 tarp Agentūros (perkančioji organizacija), Atliekų tvarkymo centro (galutinis paramos gavėjas) ir rangovų UAB „Alkesta“,
UAB „Skirnuva“ su UAB „Parama“, UAB „Alkesta”, UAB „Dzūkijos statyba“. Šios sutartys
buvo sudarytos viešųjų pirkimų būdu, viešojo pirkimo konkursą organizavo Agentūra,
ji mokėjo rangovui už atliktus darbus, o pareiškėjas neturėjo įtakos viešųjų pirkimų organizavimui bei jų sąlygų nustatymui. Valstybės kontrolė 2009 m. gruodžio 17 d. surašė Valstybinio audito ataskaitą Nr. FA-P-70-9-82 (toliau – ir Valstybės kontrolės ataskaita), Agentūra 2013 m. kovo 28 d. surašė keturias išvadas dėl Projekto Nr. 2001/LT/16/P/
PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ išlaidų tinkamumo pagal sutartis Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40. Šiose
išvadose atsakovas padarė išvadą, jog pareiškėjas nepagrindė ilgalaikio ir trumpalaikio
turto įsigijimo pagrindo pagal 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB)
Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias iš dalies finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) 5 straipsnio 1 dalį ir 23 straipsnį
bei 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio
išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos
fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos (toliau – ir Reglamentas Nr. 1386/2002) 8 straipsnio 2 dalies b punktą, todėl išlaidos,
skirtos ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti, yra netinkamos finansuoti. Įsakymais
Atliekų tvarkymo centras buvo įpareigotas grąžinti į Agentūros sąskaitą netinkamomis
finansuoti pripažintas lėšas.
3. Pareiškėjo vertinimu, ginčijami Įsakymai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes jie
neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ)
8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų. Įsakymuose nėra nurodytos faktinės aplinkybės
ir argumentai, nulėmę tokių sprendimų priėmimą. Agentūra iš esmės atliko neskaidrų
ir nemotyvuotą tyrimą, lėmusį neteisėtų ir nepagrįstų Įsakymų priėmimą. Atsakovas
Įsakymuose tik nurodė, kad jie priimti pagal Valstybės kontrolės ataskaitoje pateiktų didelės svarbos pastebėjimų Nr. 29 ir Nr. 30 pagrindu atlikto įtariamų pažeidimų tyrimą,
tačiau pačiuose Įsakymuose nenurodytos faktinės jų priėmimo aplinkybės, nepateikti išsamūs paaiškinimai, o tik formaliai nurodoma, kad siūlomų pareiškėjui sugrąžinti lėšų
dydis yra apskaičiuotas Valstybės kontrolės. Agentūra Įsakymuose nenurodė jokių savarankiškų motyvų, o tik perrašė Valstybės kontrolės audito ataskaitos atskirus teiginius ir
teisės aktus, nepateikė savo motyvų ir argumentų dėl neteisėtų pareiškėjo veiksmų, nevertino pareiškėjo pateiktų atsakovui atsikirtimų. Agentūros neaiškūs ir nesuprantami
Įsakymų motyvai eliminuoja pareiškėjui galimybę sužinoti, kokius konkrečius pažeidimus jis padarė, kokia tų pažeidimų esmė. Tokiu būdu atimama galimybė tinkamai ginti
savo teisėtus interesus teisme, pateikiant teismui reikiamus įrodymus, atsikirtimus, argumentus ir paaiškinimus.
4. Pagal Finansinį memorandumą, rangos sutarčių nuostatas, Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas, Europos Sąjungos reglamentus būtent Agentūra, kaip projektą įgyvendinanti institucija, yra atsakinga už tai, kad galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintos Europos Sąjungos Sanglaudos
fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės (toliau – ir Administravimo taisyklės)
nustato, kad įgyvendinančioji institucija organizuoja viešuosius pirkimus ir pasirašo sutartis; organizuoja techninį projektų įgyvendinimą; užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami vadovaujantis Sanglaudos fondui taikomomis taisyklėmis; Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos būtu naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
ir Europos Sąjungos teisės aktais; būtų laikomasi Europos Komisijos sprendimo skirti
projektui Sanglaudos fondo lėšų nuostatų; užtikrina, kad įgyvendinant projektus būtų
laikomasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos kontrolės institucijų rekomendacijų ir atsižvelgiama į pateiktas pastabas bei pasiūlymus; užtikrina, kad galutiniu paramos
gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos, padarytos per Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų numatytą
tinkamumo laikotarpį, kurios gali būti įrodomos patvirtintais apskaitos dokumentais ir
yra susijusios su darbais, neužbaigtais projekto paraiškos pateikimo Europos Komisijai
metu, bet kurių pagrįstai reikia projektui vykdyti arba jam užbaigti pagal Europos
Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus; taip pat tuo pagrindu rengia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai gauti tarpines ir galutines išmokas iš Europos Komisijos ir teikia jas mokėjimo institucijai. Pagal
Reglamento Nr. 1386/2002 ir Reglamento Nr. 16/2003 nuostatas, įgyvendinančioji institucija (Agentūra) atlieka iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų
projektų kontrolę jų įgyvendinimo laikotarpiu, kartu tikrina projektus jų įgyvendinimo
vietose, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams
pašalinti, informuoja tarpinę instituciją apie tikrinimo rezultatus; teikia visą būtiną pagalbą Europos Komisijos įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems projektų patikrinimą
vietose (Administravimo taisyklių 10.9 p.). Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro
2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1K-288 patvirtintų Europos Sąjungos Sanglaudos
fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių
tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių 5 punktą už mokėjimo prašymų, visų išlaidas patvirtinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių
dokumentų tikrinimą bei išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymą atsakinga įgyvendinančioji institucija, t. y. Agentūra. Todėl Agentūra, kaip įgyvendinanti institucija, turėjo
pareigą užtikrinti, jog Sanglaudos fondo lėšos būtų panaudotos tinkamai ir išlaidos, kurios negali būti finansuojamos, nebūtų apmokamos. Pažymėjo, jog sutarčių Nr. A/2004/
A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40 viešojo pirkimo procedūras
organizavo ir vykdė Agentūra, kuri rengė sutartis ir techninę specifikaciją. Pagal sutartis Agentūra, kaip perkančioji organizacija, įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti
rangovams, turėjo teisę nutraukti sutartis, kai tiekėjas nesugeba tinkamai įvykdyti sutartyje numatytų savo įsipareigojimų. Pareiškėjas neturėjo jokios įtakos viešųjų pirkimų
organizavimui bei jų sąlygų nustatymui, atsiskaitymui ar neatsiskaitymui su tiekėjais už
atliktus darbus.
5. Pažymėjo, jog atsakovas Įsakymuose netinkamomis finansuoti pripažintinų lėšų
teisinį grąžinimo pagrindą nurodė Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590
patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – ir Paramos
grąžinimo taisyklės) 5.2.2 punktą, numatantį, jog sprendimas priimamas ir lėšos turi
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būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė Europos Sąjungos ir (arba)
Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Akcentavo, jog nei Valstybės kontrolės ataskaitoje, nei Agentūros išvadose,
nei Įsakymuose nėra nurodyta, kad Atliekų tvarkymo centras būtų pažeidęs kokias nors
teisės normas. Bylos medžiaga liudija, kad pareiškėjas nepažeidė jokių Europos Sąjungos
ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties. Be to, tarp Atliekų tvarkymo centro veiksmų vykdant paramos sutartį ir
Agentūros už Atliekų tvarkymo centro sumokėtos tariamai didesnės nei priklauso lėšų
sumos nėra priežastinio ryšio. Tokiu būdu atsakovas neturi teisinio pagrindo remtis
Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu ir reikalauti iš pareiškėjo sugrąžinti skundžiamuose sprendimuose nurodytas pinigines sumas.
6. Paramos grąžinimo taisyklių 5.1 punktas nustato pagrindus, kai lėšos turi būti
susigrąžinamos, o nei atsakovas pažymose, nei Įsakymuose nenurodė tokių pagrindų, tokių aplinkybių nenurodė ir Valstybės kontrolė. Taigi Agentūra ginčo Įsakymais siekia nepagrįstai visą atsakomybę dėl jos atliktų mokėjimų rangovams perkelti pareiškėjui.
7. Atsakovas Agentūra su skundu nesutiko ir atsiliepime į skundą (I t., b. l. 35–41,
83–88) prašė pareiškėjo skundo netenkinti.
8. Atsakovas kaip nepagrįstą prašė atmesti pareiškėjo argumentą, jog Įsakymai
neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Paaiškino, kad pareiškėjo akcininkai
yra pasirašę projekto paraišką paramai. Atliekų tvarkymo centras yra ISPA/Sanglaudos
programos įgyvendinimo sutarties, pasirašytos 2004 m. spalio 10 d., šalis. Šioje sutartyje įtvirtinta, jog sutarties šalys sutartį pasirašo vadovaudamosi tam tikrais dokumentais,
tarp jų ir Finansiniu memorandumu bei Galimybių studija. Taigi pareiškėjas yra susipažinęs ir su šiais dokumentais. Manė, jog pareiškėjo nurodomas Komisijos sprendimas tik
atspindi Finansinio memorandumo priėmimo faktą, todėl per se nėra informatyvus ir
neturi įtakos galimybei įvertinti Agentūros Įsakymus. Atsakovas nepagrįstu vertino pareiškėjo teiginį, jog jis nėra susipažinęs su sutartimis Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A07,
Nr. A/2005/A06 ir Nr. V/2006/A40, nes tai prieštarauja skunde nurodomai aplinkybei,
jog minėtos sutartys buvo pasirašytos tarp pareiškėjo, rangovų ir Agentūros. Pareiškėjas,
būdamas sutarčių šalimi, turėjo būti susipažinęs ir su jų turiniu. Taigi argumentai, jog
Agentūra nėra pateikusi Valstybės kontrolės ataskaitoje minimų dokumentų ir dėl to pareiškėjas neturėjo galimybės įvertinti Įsakymų, yra nepagrįsti, kadangi su šiais dokumentais jis yra susipažinęs, o dalį jų netgi pasirašęs.
9. Agentūra yra atsakinga už tai, kad Sanglaudos lėšos būtų naudojamos tinkamai,
o tokiu atveju, jeigu šios lėšos yra panaudojamos netinkamai – būtų grąžintos. Europos
Sąjungos teisės aktai įtvirtina, kad neteisėtai išmokėtas lėšas valstybė narė privalo susigrąžinti, t. y. grąžinti į Europos Sąjungos biudžetą. Parama gali būti suteikta neteisėtai, jeigu yra padaromas pažeidimas. Pažeidimas yra laikomas Lietuvos Respublikos ir
(arba) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl
kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir (arba) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių. Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintos Europos
Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklės (toliau – ir Pažeidimų
nustatymo taisyklės) nustato tvarką, kuria vadovaudamosi Europos Sąjungos finan305
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sinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius
su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu, taip pat nustato apribojimus gauti Europos Sąjungos finansinę paramą (1 p.). Šiose taisyklėse paramą administruojančia
institucija yra laikoma vadovaujančioji, mokėjimo, tarpinės ir įgyvendinančios institucijos (2 p.). Pažeidimą gali padaryti tiek paramos gavėjas, tiek paramą administruojanti
institucija. Tačiau, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, bet kokiu atveju, kai pažeidimas yra nustatytas ir yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir
administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos Paramos grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad
pareiškėjas ir yra galutinis paramos gavėjas, todėl egzistuoja teisinis pagrindas, pagrįstas
detaliu imperatyviu viešosios teisės aktų nuostatų reglamentavimu, Agentūrai susigrąžinti pareiškėjui išmokėtas lėšas, kurių viena dalis buvo nesusijusi su įgyvendinamo projekto tikslais pagal Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį, o už kitą dalį buvo įsigytas
trumpalaikis, o ne ilgalaikis turtas, o tai prieštarauja Reglamento Nr. 16/2003 23 straipsnio nuostatoms. Pareiškėjui neįrodžius, jog nustatytos grąžintinomis lėšos buvo panaudotos tinkamai, Agentūra privalėjo imtis veiksmų šių lėšų susigrąžinimui nepaisant ankstesnio šių lėšų patvirtinimo ir (ar) priimto sprendimo jas išmokėti.
10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Skirnuva“ sutiko su skundo reikalavimais
ir atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 189–191) nurodė, jog 2005 m. liepos 12 d.
Agentūrai pateikė konkursinį pasiūlymą dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimas: Alytaus regiono sąvartyno statyba ir senojo sąvartyno uždarymas
Nr. 2001/LT/16P/PE/003“. UAB „Skirnuva“ pripažintas šio projekto laimėtoju, todėl su
juo buvo sudaryta rangos sutartis. UAB „Skirnuva“ nesutiko su Agentūros 2013 m. kovo
29 d. įsakymu Nr. T1-54 ir pažymėjo, kad šiame įsakyme nurodytos lėšos buvo patirtos
dėl perkančiosios organizacijos, t. y. Agentūros, kaltės.
11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Parama“ sutiko su pareiškėjo patikslintu
skundu ir atsiliepime (I t., b. l. 193–194) nurodė, jog dvišalės sutarties su UAB „Skirnuva“
pagrindu UAB „Parama“ darbai atlikti vadovaujantis projektine dokumentacija, priimti
užsakovo. Pareiškėjo įgytas turtas, kuris tinkamai apskaitytas jo finansinėje apskaitoje,
buvo būtinas atliekų tvarkymo objektų pripažinimui tinkamu naudoti, nes buvo įtrauktas
į viešojo pirkimo dokumentus, suprojektuotas techniniame projekte, be jo nebuvo galima
tinkamai priduoti ir eksploatuoti objektų.
12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Alkesta“ atsiliepime į pareiškėjo skundą
(I t., b. l. 195) nurodė, jog nėra kompetentingas vertinti skundžiamų Įsakymų turinio, tačiau nenusišalina nuo paaiškinimų dėl ginčo aplinkybių.
13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Dzūkijos statyba“ atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 196–197) nurodė, jog 2006 m. gruodžio 6 d. statybos rangos sutarties pagrindu atliko statybos darbus. Viešųjų pirkimų konkursą organizavo Agentūra.
Rangovui už atliktus darbus sumokėta pagal aktus ir rangovo pateiktas sąskaitas faktūras.
Statybos darbai atlikti tinkamai ir nustatytais terminais, apmokėta tvarka, kuri sutarta
rangos sutartyje. Teisės aktai nebuvo pažeisti, o statybos darbai priimti 2007 m. spalio
17 d. pripažinimo tinkamu naudotis statiniu aktu.
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II.
14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu (II t., b. l. 17–25) pareiškėjo Atliekų tvarkymo centro skundą tenkino ir
panaikino Įsakymus.
15. Teismas nustatė, kad Europos Komisija ir Lietuvos Vyriausybė pasirašė finansinį memorandumą dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros, kurį realizuojant Europos Komisijos 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. PH(2001)5367
buvo suteikta parama. Europos Komisijos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos pateiktą prašymą, buvo iš dalies pakeistas Europos Komisijos
2001 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. PH(2001)5367, kuriuo suteikta parama Alytaus
regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui, nurodant, jog išlaidos susijusios su projektu, bus tinkamos iki 2008 m. gruodžio 31 d. Agentūra ir Atliekų tvarkymo centras 2004 m. lapkričio 10 d. sudarė sutartį dėl Sanglaudos projekto Nr. 2001/LT16/P/
PE/003 „Alytaus regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Projektas)
įgyvendinimo.
16. Tarp Agentūros (perkančioji organizacija), Atliekų tvarkymo centro (užsakovas) ir UAB „Skirnuva“ bei UAB „Parama“, veikiančių jungtinės sutarties pagrindu (rangovas), 2005 m. rugsėjo 2 d. buvo sudaryta rangos sutartis Nr. A/2005/A06,
kuria užsakovas priėmė rangovo 2005 m. liepos 12 d. pasiūlymą visa apimtimi atlikti projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regioninio sąvartyno statyba ir senojo sąvartyno uždarymas“ darbus ir ištaisyti atsiradusius
defektus. Tarp Agentūros (perkančioji organizacija), Atliekų tvarkymo centro (užsakovas) ir UAB „Alkesta“ (rangovas), 2005 m. rugsėjo 21 d. buvo sudaryta rangos sutartis Nr. A/2005/A07, kuria užsakovas priėmė rangovo 2005 m. birželio 14 d. pasiūlymą
visa apimtimi atlikti projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas:
Didžiųjų atliekų aikštelių Varėnoje, Lazdijuose ir Prienuose statyba“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus. Tarp Agentūros (perkančioji organizacija), Atliekų tvarkymo
centro (užsakovas) ir UAB „Dzūkijos statyba“ (rangovas), buvo sudaryta rangos sutartis
Nr. V/2006/A40 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g., Alytaus m., statyba.
17. Valstybės kontrolės ataskaitoje, be kita ko, pateikta nuomonė, kad Europos
Komisijai deklaruotos 8 009,44 Eur ilgalaikio turto ir 11 355,52 Eur trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos pagal sutartis Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07,
Nr. A/2006/A40 nėra tinkamos finansuoti. Iš minėtos ataskaitos matyti, kad Projekto
auditas pradėtas 2008 m. lapkričio 5 d., o baigtas 2009 m. gruodžio 17 d. Agentūra, atlikusi Valstybės kontrolės ataskaitoje nurodytų pažeidimų tyrimą, 2013 m. kovo 28 d.
surašė išvadas, kuriose konstatavo, kad Atliekų tvarkymo centras, vykdydamas sutartis Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07, Nr. A/2006/A40 deklaravo
8 009,44 Eur ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas, kurios tiesiogiai nesusijusios su Projekto
tikslais, taip pat deklaravo 11 355,52 Eur trumpalaikio turto įsigijimo išlaidas, kurios netinkamos finansuoti, todėl šio išlaidos turi būti grąžintos į Lietuvos Respublikos biudžetą.
18. Agentūros direktorius 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. T1-53 pripažino, kad
Atliekų tvarkymo centras, vykdydamas Projektą ir sutartį „Žaliųjų atliekų komposta307
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vimo ir didžiųjų atliekų aikštelių įrengimas Druskininkuose“ Nr. A/2004/A03 netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos lėšų ir taip pažeidė Reglamento (EB)
Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį, 23 straipsnį bei Reglamento Nr. 1386/2002 8 straipsnio
2 dalies b) punktą, todėl nurodė per 60 dienų į Agentūros sąskaitą grąžinti 5 768 Lt sumą
bei 1 038,24 Lt PVM.
19. Agentūros direktorius 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. T1-54 pripažino, kad
Atliekų tvarkymo centras, vykdydamas Projektą ir sutartį „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regiono sąvartyno statyba ir senojo sąvartyno uždarymas“ Nr. A/2005/A06 netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos lėšų ir taip
pažeidė Reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį, 23 straipsnį bei Reglamento
Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b) punktą, todėl nurodė per 60 dienų į Agentūros sąskaitą grąžinti 22 292,31 Lt sumą bei 4 012,02 Lt PVM.
20. Agentūros direktorius 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. T1-55 pripažino, kad
Atliekų tvarkymo centras, vykdydamas Projektą ir sutartį „Didžiųjų aikštelių Varėnoje,
Lazdijuose ir Prienuose statyba“ Nr. A/2005/A07, netinkamai panaudojo dalį Europos
Sąjungos paramos lėšų ir taip pažeidė Reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį,
23 straipsnį bei Reglamento Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b) punktą, todėl nurodė
per 60 dienų į Agentūros sąskaitą grąžinti 31 833,24 Lt sumą bei 5 900,38 Lt PVM.
21. Agentūros direktorius 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. T1-56 pripažino, kad
Atliekų tvarkymo centras, vykdydamas Projektą ir sutartį „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos administracinio pastato Vilniaus g. statyba“ Nr. A/2006/A406 netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos lėšų ir taip pažeidė Reglamento (EB)
Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį, 23 straipsnį bei Reglamento Nr. 1386/2002 8 straipsnio
2 dalies b) punktą ir nurodė per 60 dienų į Agentūros sąskaitą grąžinti 2 301,71 Lt bei
194,47 Lt PVM.
22. Teismas, vertindamas Agentūros direktoriaus teisę priimti sprendimus, įpareigojančius grąžinti neteisėtai išmokėtą paramą, rėmėsi Paramos grąžinimo taisyklių
4 punktu, kuriame įtvirtinta, jog pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už
jį sumokėtas lėšas yra administruojančiosios institucijos arba įgyvendinančiosios institucijos (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) vadovo sprendimas, o 5 punktu, kuriame nurodomi pagrindai, kuriuos nustačius išmokėtos lėšos turi būti susigrąžinamos iš projekto
vykdytojo. Teismas sprendė, jog iš minėtų Paramos grąžinimo taisyklėse įtvirtintų nuostatų matyti, kad šiuo teisės aktu reglamentuojami atvejai, kai turi būti susigrąžinamos jau
išmokėtos lėšos, o lėšas turi grąžinti projekto vykdytojas, nagrinėjamu atveju – Atliekų
tvarkymo centras. Be to, lėšų grąžinimas nepriklauso nuo to, dėl kokių asmenų veiksmų
paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai. Be to, faktas, kad lėšos išmokėtos nepagrįstai,
gali būti nustatytas tik po šių lėšų išmokėjimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmetė pareiškėjo motyvus, jog ginčo atveju būtina įvertinti Agentūros veiksmus bei atsakomybės
apimtį dėl galimai neteisėtai išmokėtų paramos sumų, kaip grindžiamus netinkamu teisės aiškinimu.
23. Spręsdamas dėl ginčijamų Įstatymų pagrįstumo ir teisėtumo teismas nurodė,
jog ginčo atveju taikytini 2006 m. liepos 11 d. Reglamento Nr. 1083/2006, nustatančio
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
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(ES) Nr. 539/2010, (toliau – ir Reglamentas Nr. 1083/2006) nuostatos, o iš Įsakymų matyti, jog juose teisiniu pagrindu nurodomi Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktas,
Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalis ir Reglamento Nr. 1386/2002 8 straipsnio
2 dalies b) punktas.
24. Pažymėjo, jog nors pirmiau minėtuose teisės aktuose ir nėra nuorodos į
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euroatomas) Nr. 2988/95 dėl Europos
Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas Nr. 2988/95), Reglamento
Nr. 1083/2006 2 straipsnio 7 dalyje nurodytiems pažeidimams (pažeidimas – Bendrijos
teisės nuostatų pažeidimas, susijęs su ūkio subjekto veiksmais ar neveikimu, kai dėl nepagrįstų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto išlaidų padaroma arba gali būti padaryta žala
bendrajam biudžetui), kurie nagrinėjamo ginčo atveju yra konstatuoti Atliekų tvarkymo
centro veiksmuose, konkrečiu atveju taikytinos Reglamento Nr. 2988/95 nuostatos, nes
Sanglaudos fondo lėšos (išlaidos) yra atitinkamo laikotarpio Europos Sąjungos bendrojo biudžeto dalis. Tai, jog Reglamentas Nr. 2988/95 apima teisinius santykius, susijusius
su atsakomybe už pažeidimus, susijusius su struktūrinės paramos lėšų panaudojimu, patvirtina ir teismų praktika (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2327/2011). Reglamento Nr. 2988/95
1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pažeidimu pripažintinas bet kuris Bendrijos teisės
aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmais ar neveikimu, dėl kurio (kurių) Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų
vardu surinktų nuosavų lėšų arba darant nepagrįstas išlaidas, o šio Reglamento 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai
nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas
trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir (arba) pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai
pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia,
kol visiškai nebaigiama programa. Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie
kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo.
25. Nurodė, jog Europos Komisijos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu buvo pakeista galutinė Projekto įvykdymo data, nurodant, kad išlaidos susijusios su projektu,
bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu jos bus patirtos iki 2008 m. gruodžio
31 d., todėl darytina išvada, kad visi Atliekų tvarkymo centro veiksmai, iš kurių kildinama galimai neteisėtai išmokėta paramos dalis, buvo atlikti iki šios datos. Tokią išvadą patvirtina ir ta aplinkybė, jog netinkamomis finansuoti pripažintos paramos lėšos ne
dėl tos priežasties, jog buvo patirtos ne per minėtame sprendime nustatytą tinkamumo
laikotarpį. Pažymėjo, kad Valstybės kontrolė Projekto auditą pradėjo 2008 m. lapkričio
5 d. Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas pripažino, jog šioje straipsnio dalyje numatyto senaties termino
eigos pradžia atsinaujino ir skaičiuotina nuo minėtos datos, t. y. nuo 2008 m. gruodžio
31 d., o pasibaigė 2012 m. gruodžio 31 d.
26. Nurodė, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) 2011 m.
gruodžio 21 d. sprendime C-465/10 pažymėjo, kad priimdamas Reglamentą Nr. 2988/95,
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ypač jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, Sąjungos teisės aktų leidėjas įtvirtino bendrą šiai sričiai taikomą senaties termino taisyklę, kuria siekė apibrėžti visose valstybėse
narėse taikomą minimalų terminą ir atsisakyti galimybės susigrąžinti iš Sąjungos biudžeto neteisėtai gautas sumas, nuo pažeidimo, susijusio su ginčijamoms išmokoms, padarymo praėjus ketveriems metams (2010 m. gruodžio 2 d. sprendimo Corman, C-131/10,
39 p., 2011 m. gegužės 5 d. sprendimo Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C-201/10
ir C-202/10 24 p.). Teismas, aiškindamas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies
trečią pastraipą bei joje įtvirtintus senaties termino eigos nutraukimo pagrindus, taip
pat pažymėjo, kad paprastai senaties terminas atlieka teisinio saugumo funkciją ir tokia
funkcija nebūtų visiškai įgyvendinama, jei minėto straipsnio dalyje nurodytas senaties
terminas galėtų būti nutraukiamas dėl kiekvieno nacionalinės administracijos bendro
patikrinimo, neturinčio ryšio su įtariamais pažeidimais, pakankamai glaudžiai susijusiais
su nurodytomis operacijomis. Teismas sprendė, jog byloje esantys įrodymai patvirtina,
kad Agentūra su Valstybės kontrolės ataskaitos projektu buvo supažindinta, dėl šiame
ataskaitos projekte išreikštų Valstybės kontrolės pastebėjimų ne kartą reiškė savo pastabas ir nuomonę, kuri buvo priešinga pačioje ataskaitoje nurodytų faktų vertinimui, prašė
Valstybės kontrolės atsižvelgti į pateiktas pastabas ir komentarus, o jeigu tai nebus padaryta, prašoma Europos Komisijai galutinę ataskaitą pateikti kartu su Agentūros pastebėjimais ir pastabomis. Taigi Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto senaties
termino eiga, kuri, kaip minėta, atsinaujino Valstybės kontrolei 2008 m. gruodžio 31 d.
pradėjus Atliekų tvarkymo centro vykdyto Projekto auditą, dėl aptartų Agentūros veiksmų jokiu būdu nebuvo nutraukta.
27. Kita vertus, iš skundžiamų Įsakymų matyti, kad atsakovas savo poziciją dėl
2009 m. gruodžio 17 d. Valstybės kontrolės ataskaitoje nurodytų aplinkybių ir faktų vertinimo pakeitė, pakartotinai atlikęs Atliekų tvarkymo centro patirtų paramos lėšų išlaidų tyrimą, išvadas surašė 2013 m. kovo 28 d., t. y. pasibaigus Reglamento Nr. 2988/95
3 straipsnio 1 dalyje nustatytam senaties terminui. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė,
jog Įsakymai priimti pažeidžiant Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą
senaties terminą, todėl pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį nelaikytini pagrįstais ir teisėtais ir yra naikintini.
III.
28. Atsakovas apeliaciniame skunde (II t., b. l. 30–38) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą
atmesti. Atsakovas taip pat prašo iš pareiškėjo priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas
bei kreiptis į ESTT dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio taikymo Europos Sąjungos
Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atžvilgiu išaiškinimo ir prejudicinio sprendimo
priėmimo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
28.1. Dėl argumento, kad įsakymai priimti pažeidžiant Reglamento Nr. 2988/95
3 straipsnio 1 dalyje nustatytą ketverių metų senaties terminą, pažymi, jog Reglamentas
Nr. 2988/95, įskaitant jo 3 straipsnį, reglamentuoja administracinių nuobaudų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką ir terminus, o Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra administracinė nuobauda ar priemonė. Įsakymais galutiniam paramos gavėjui nėra skiriama bauda
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ir susigrąžinamos yra ne pareiškėjo „asmeninės“ lėšos, o tik jam skirta finansinė parama, kurią jis panaudojo nesilaikydamas Europos Komisijos sprendime nustatytų sąlygų
ir pažeisdamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taigi Reglamentas
Nr. 2988/95 reglamentuoja kitus teisinius santykius.
28.2. Reglamentai Nr. 1164/94, Nr. 1386/2002, Nr. 16/2003 senaties terminais neriboja įgyvendinančiosios institucijos galimybės tinkamai užtikrinti Europos Sąjungos lėšų
panaudojimą bei esant padarytiems pažeidimams, lėšų susigrąžinimą. Minėtuose reglamentuose nėra įtvirtintos blanketinės normos, kurios dėl lėšų susigrąžinimo nukreiptų į
Reglamento Nr. 2988/95 normas ir atvirkščiai.
28.3. Norint galutinai įrodyti tai, kad Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais priimti sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra administracinė
nuobauda ar priemonė, o galimybė susigrąžinti netinkamai panaudotas lėšas nėra apribota senaties terminu, būtina atsižvelgti ir 2006 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo
ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006
dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (toliau – ir Reglamentas
Nr. 1828/2006) 13 straipsnio 2 dalį, kurioje įtvirtinta, jog patikrinimai, kuriuos vadovaujanti institucija turi atlikti pagal Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnio b) punktą, apima atitinkamai administracinį, finansinį, techninį ir fizinį veiksmų aspektus. Atliekant
patikrinimus siekiama užtikrinti, kaddeklaruotos išlaidos yra realios, prekės ar paslaugos
suteiktos laikantis patvirtinimo sprendimo, paramos gavėjo paraiškos dėl kompensavimo
yra teisingos ir kad veiksmai bei išlaidos atitinka Bendrijos ir nacionalines taisykles, o
minėto reglamento 28 straipsnio 1 dalis įpareigoja valstybes nares, nepažeidžiant kitų įsipareigojimų pagal Reglamento Nr. 1083/2006 70 straipsnį, per du mėnesius nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos, pranešti Komisijai apie bet kokius pažeidimus, kurie buvo pirminio administracinio ar teisminio nagrinėjimo dalykas. Taigi tai patvirtina, kad pažeidimų
tyrimai dėl Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo nėra apriboti senaties terminais ir reglamentai įsakmiai įpareigoja valstybes nares tinkamai užtikrinti teisės normų įgyvendinimą dėl pagrįsto ir tinkamo Europos Sąjungos lėšų panaudojimo.
28.4. Vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnio b) punkto ir 70 straipsnio 1 dalies b) punkto nuostatomis, pažymėtina tai, kad įgyvendinant
Sanglaudos fondo programas, būtina vadovautispatikimo finansų valdymo principu ir užtikrinti Europos Sąjungos lėšų tinkamą ir pagrįstą įsisavinimą, neatsižvelgiant į tai, kada
pažeidimas buvo padarytas. Nėra pagrindo teigti, kad atsakovas priimdamas ginčijamus
įsakymus pažeidė senaties terminą.
28.5. Iš Finansinio memorandumo 9 straipsnio, Įgyvendinimo sutarties 8 straipsnio 2 dalies, Pažeidimų nustatymo taisyklių 2 straipsnio, Paramos grąžinimo taisyklių
4 ir 5 punktų matyti, jog pažeidimo tyrimo, nustatymo procedūros neatsiejamos nuo lėšų
susigrąžinimo procedūrų. Įsakymais siekiama lėšų susigrąžinimo, o lėšoms susigrąžinti
minėti teisės aktai nenustato terminų, kurie ribotų Agentūros galimybes, nustačius pažeidimus dėl Europos Sąjungos lėšų netinkamo panaudojimo, inicijuoti jų sugrąžinimo.
28.6. Jeigu teismas pripažintų, kad šiuo atveju turi būti taikomas Reglamentas
Nr. 2988/95, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad senaties terminas nėra pasibaigęs, nes
Projektas yra nepasibaigęs, o Projektu įgyvendinama programa – daugiametė, šiuo metu
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nebaigta įgyvendinti. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol,
kol visiškai nebaigiama programa. Vadovaujantis Europos Komisijos Sanglaudos fondo
ir buvusios ISPA priemonės projektų 2000-2006 uždarymo gairių (COCOF 08/0022/02EN, galutinė redakcija 2008 m. balandžio 23 d.) 1.1 punktu, Projektų uždarymas reiškia,
kad sutvarkomi finansiniai likusių Bendrijos įsipareigojimų aspektai, išmokant likusią
sumą paskirtajai institucijai arba išduodant debeto vizą ir panaikinant įsipareigojimus
apmokėti bet kokias likusias sumas. Sanglaudos fondo parama yra susijusi su projektu, projekto etapu ar projektų grupe (kaip apibrėžta Reglamente Nr. 1164/1994) ir atitinkamo fizinio objekto, apibrėžto atskirame Komisijos priimtame sprendime skirti paramą, užbaigimu. Projekte dar nėra išmokėta likusi suma, todėl ir Projektas negali būti
laikomas užbaigtu.
IV.
29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 10 d. nutartimi (III t., b. l. 32–40) kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą
šiais klausimais:
29.1. Kas yra laikoma „daugiamete programa“ Reglamento Nr. 2988/95
3 straipsnio 1 dalies prasme?
29.2. Ar projektai, tokie kaip „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003, kuriam Europos Komisijos 2001 m. gruodžio 13 d.
sprendimu Nr. PH(2001)5367, patvirtinančiu priemonę 2001 Lt 16 P PE 003, su pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu Nr. PH/2002/9380,
buvo suteikta parama, atitinka „daugiametės programos“ sąvoką, įtvirtintą Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje?
29.3. Jei atsakymas į antrąjį klausimą yra teigiamas, nuo kurio momento turėtų
būti skaičiuojama Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto patraukimo atsakomybėn senaties termino pradžia?
Teismas administracinę bylą sustabdė iki bus gautas ESTT prejudicinis
sprendimas.
30. ESTT 2017 m. birželio 15 d. priėmė sprendimą byloje C-436/15, nurodydamas,
kad:
30.1. Sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip
pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.
30.2. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad
pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo atsakomybėn už
pažeidimą, padarytą vykdant „daugiametę programą“, kaip antai pagrindinėje byloje
nagrinėjamą projektą, senaties termino eiga prasideda nuo tokio pažeidimo padarymo
dienos, turint omenyje tai, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą
„tęstinio ar pakartotinio“ pažeidimo atveju senaties termino eiga prasideda tą dieną, kai
pažeidimas buvo baigtas. Be to, „daugiametė programa“ laikytina visiškai užbaigta, kaip
tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos an312
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trą sakinį, šiai programai taikomose nuostatose nurodytą jos pabaigos datą. Konkrečiai
kalbant, daugiametė programa, kuriai taikomas 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą, iš dalies pakeistas 1999 m. birželio
21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1264/1999 ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, taip pat Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro
Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos
Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina Europos
Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama naują sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
31. Ši byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pagal atsakovo
apeliacinį skundą buvo pradėta nagrinėti iki 2016 m. liepos 1 d., todėl, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) Nr. VIII1029pakeitimo įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymas Nr. XII-2399) 8 straipsnio
2 dalimi, ši administracinė byla nagrinėtina pagal tvarką, galiojusią iki 2016 m. liepos
1 d.
32. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus
2013 m. kovo 29 d. įsakymų Nr. T1-53, Nr. T1-54, Nr. T1-55 ir Nr. T1-56, kuriuose nurodoma, jog pareiškėjas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos lėšų ir jam šias lėšas nurodoma grąžinti, teisėtumo ir pagrįstumo.
33. Teisėjų kolegija visų pirma pažymi, jog tarp šalių ginčo nekyla dėl faktinių
aplinkybių, kad Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. PH(2001)5367,
patvirtinančiu priemonę 2001 Lt 16 P PE 003, su pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu Nr. PH/2002/9380, suteikė paramą projektui „Alytaus
regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Europos Komisija 2001 m. gruodžio
13 d. pasirašė Finansinį memorandumą dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003, kurį 2002 m. kovo 14 d. pasirašė
ir Lietuvos Respublika. Agentūra su pareiškėju 2004 m. lapkričio 10 d. pasirašė ISPA/
Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo
tarp Agentūros ir pareiškėjo, kuri nustatė pareigų ir atsakomybės, kurių perdavimas galutiniam paramos gavėjui yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarime Nr. 802 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (toliau – ir Vyriausybės Nutarimas Nr. 802), pasidalijimą, įgyvendinant
Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą. Finansinio memorandu313
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mo 2 straipsnis, identifikuojantis priemonę (Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos
plėtra, Nr. 2001/LT/16/P/PE/008), numatė, jog jos pabaiga – 2004 m. gruodžio 31 d.
Finansinio memorandumo 4 straipsnio 3 dalyje buvo įtvirtinta, jog minėta priemonė ir
mokėjimai, kuriuos turi atlikti už priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija, turi būti
įvykdyti ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d. Ataskaita, kurią reikia pateikti tam, kad
būtų galima išmokėti galutinį likutį, turi būti pateikta ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo
pirmiau nurodytos dienos. Europos Komisija 2004 m. gruodžio 27 d. priėmė sprendimą Nr. CCI 2001/LT/16/P/PE/003, iš dalies keičiantį sprendimą Nr. PH(2001)5367, kuriuo sprendimas Nr. PH(2001)5367 inter alia buvo pakeistas 2-ąjį straipsnį papildant šia
pastraipa: „5. Išlaidos, susijusios su projektu, bus tinkamos iki 2008 m. gruodžio 31 d.“.
Finansinio memorandumo 2 straipsnis [atitinkamai] keičiamas taip: „Pabaigos data:
2008 m. gruodžio 31 d.“.
34. Paraišką paramai projektui gauti pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerija, už projekto įgyvendinimą paskirta atsakinga institucija – Agentūra. 2004 m.
balandžio 22 d., 2005 m. rugsėjo 2 d., 2005 m. rugsėjo 21 d., 2006 m. gruodžio 6 d. tarp
Agentūros (perkančioji organizacija), Atliekų tvarkymo centro (galutinis paramos gavėjas) ir privačių rangovų UAB „Alkesta“, UAB „Skirnuva“ su UAB „Parama“, UAB „Alkesta“,
UAB „Dzūkijos statyba“ buvo pasirašytos sutartys Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06,
Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40. Šios sutartys buvo sudarytos viešųjų pirkimų būdu,
viešojo pirkimo konkursą organizavo Agentūra. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2009 m. gruodžio 17 d. surašė Valstybinio audito ataskaitą Nr. FA-P-70-9-82, o
Agentūra 2013 m. kovo 28 d. surašė keturias išvadas dėl projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/003
„Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ išlaidų tinkamumo pagal sutartis
Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40. Šias išvadas atsakovas motyvavo tuo, jog pareiškėjas nepagrindė ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo
pagrindo pagal 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias iš dalies finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo
(toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) 5 straipsnio 1 dalį ir 23 straipsnį bei 2002 m. liepos
29 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo
ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos (toliau – ir Reglamentas
Nr. 1386/2002) 8 straipsnio 2 dalies b punktą, todėl išlaidos, skirtos ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti, yra netinkamos finansuoti. Agentūros direktoriaus ginčijamais
Įsakymais pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti į Agentūros sąskaitą netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas (atitinkamai: įsakymu Nr. T1-53 pareiškėjas įpareigotas grąžinti
5 768 Lt sumą bei 1 038,24 Lt PVM, įsakymu Nr. T1-54 – 22 292,31 Lt sumą bei 4 012,02 Lt
PVM, įsakymu Nr. T1-55 – 31 833,24 Lt sumą bei 59 000,38 Lt PVM, įsakymu Nr. T1-56 –
2 301,71 Lt sumą bei 194,47 Lt PVM).
35. Pirmosios instancijos teismui ginčui pritaikius 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas Nr. 2988/95) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą patraukimo atsakomybėn senaties terminą ir atitinkamai ginčo Įsakymus panaikinus, atsakovas pateikė
apeliacinį skundą, kuriame ginčija šio reglamento taikymą ginčo teisiniams santykiams
ratione materiae, t. y. teigia, jog šis reglamentas reglamentuoja administracinių nuobau314
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dų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką ir terminus, o Sanglaudos fondo
projektų pažeidimų atvejais sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra
administracinė nuobauda ar priemonė, be to, teigia, kad, net ir tuo atveju, jeigu būtų taikomas Reglamentas Nr. 2988/95, jame įtvirtintas patraukimo atsakomybėn senaties terminas nėra suėjęs.
36. Taigi iš proceso šalių pateiktų argumentų matyti, kad apeliacinės instancijos
teisme ginčas tarp šalių kyla, pirma, dėl Reglamento Nr. 2988/95 taikymo ginčo teisiniams santykiams, antra, jeigu būtų nuspręsta, kad Reglamentas Nr. 2988/95 reguliuoja
ginčo situaciją, proceso šalys nesutaria dėl šiame akte įtvirtinto senaties termino taikymo
pradžios ir pabaigos momento ir ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas sprendė, jog
ginčijami Įsakymai buvo priimti praleidus senaties terminą. Siekdama tikslingumo dėl
nurodytų aspektų išplėstinė teisėjų kolegija pasisako atskirai.
37. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad 2017 m. lapkričio 30 d. apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad, jo manymu,
Reglamentas Nr. 2988/95 bylos faktinėms aplinkybėms taikytinas, jo teigimu, šis terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2008 m. sausio 28 d., t. y. nuo momento, kuomet buvo
atliktas paskutinis mokėjimas pagal pirmiau nurodytas sutartis. Tačiau, atsakovo teigimu,
senaties termino eigą nutraukė Valstybės kontrolės 2009 m. atliekamas projekto auditas.
Dėl Reglamento Nr. 2988/95 taikymo ginčo teisiniams santykiams
38. Atsakovas apeliaciniame skunde pabrėžia, jog Reglamentas Nr. 2988/95 reglamentuoja administracinių nuobaudų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką
ir terminus, o Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais priimti sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra administracinė nuobauda ar priemonė.
39. Vertindama atsakovo apeliacinio skundo argumentus dėl Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto patraukimo atsakomybėn senaties termino
taikymo šios bylos faktinėms aplinkybėms, išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, jog tarp
proceso šalių ginčo nekyla dėl to, kad byloje vertinamas projektas iš dalies buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, todėl šiuo atveju būtina sistemiškai įvertinti aktualų ES, nacionalinį teisinį reguliavimą, reguliuojantį sanglaudos struktūrinio fondo paramos teikimą bei atsižvelgti į Reglamento Nr. 2988/95 tikslus bei turinį.
40. Šiuo aspektu pažymėtina, jog Sanglaudos fondas yra įsteigtas Europos Sąjungos
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1164/994, fondas finansiškai prisideda prie projektų ir gali
teikti paramą aplinkos apsaugos projektams, kurie padeda siekti Europos Sąjungos sutartyje nustatytų tikslų aplinkos apsaugos srityje. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/994
nuostatos (11 str. 4 d., 12 str. 1 d.) numato pagrindines taisykles dėl fondo lėšų panaudojimo – mokėjimai turi būti glaudžiai ir skaidriai susiję su projekto įgyvendinimu, tai reiškia, turi būti skirti tik paramos sutartyje numatytoms išlaidoms finansuoti, o valstybės
narės turi pareigą reguliariai tikrinti, ar finansuojama veikla tinkamai vykdoma, bei susigrąžinti visas lėšas, kurios buvo prarastos dėl pažeidimų ar aplaidumo. Ginčo teisinius
santykius reglamentuoja ir 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio
fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, su vėlesniais pakeitimais (toliau – ir Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006).
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41. Reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio 1 dalis numato, jog valstybė narė
arba vadovaujanti institucija užtikrina, kad veiksmui būtų toliau teikiama fondų parama tik tuo atveju, jei per penkerius metus nuo veiksmo užbaigimo arba trejus metus nuo
veiksmo užbaigimo valstybėse narėse, kurios pasinaudojo galimybe sutrumpinti šį terminą siekdamos išlaikyti investicijas arba MVĮ sukurtas darbo vietas, veiksme nepadaroma esminių pakeitimų: a) turinčių įtakos jo pobūdžiui arba įgyvendinimo sąlygoms,
arba bendrovei ar valstybinei įstaigai suteikiančių pernelyg didelį pranašumą; b) kurias
lėmė infrastruktūros objekto nuosavybės pobūdžio pasikeitimas arba gamybinės veiklos
nutraukimas. Šiame kontekste „veiksmas“ yra apibrėžiamas kaip projektas arba keli projektai, kuriuos pagal stebėsenos komiteto nustatytus kriterijus atrenka atitinkamai veiksmų programai vadovaujanti institucija arba kurie atrenkami jos atsakomybe ir kuriuos
įgyvendina vienas ar daugiau paramos gavėjų, sudarydami sąlygas pasiekti prioritetinės
krypties, su kuria tas projektas ar keli projektai susiję, tikslus (Reglamento Nr. 1083/2006
2 str. 3 p.).
42. Reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio 3 dalis numato, kad neteisėtai sumokėtos sumos susigrąžinamos pagal 98–102 straipsnius. Reglamento
Nr. 1083/200698 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 101 straipsnis imperatyviai įpareigoja valstybes nares imtis atitinkamų priemonių nustačius pažeidimus, tarp jų – atlikti finansinį koregavimą ir susigrąžinti neteisėtai išmokėtas sumas. Kita vertus, pažymėtina, jog
Reglamento Nr. 1083/2006 įvardintos nuostatos jokių specialių senaties terminų, apibrėžiančių laikotarpį dėl nepagrįstos paramos grąžinimo, nenumato.
43. Žvelgiant į aktualų nacionalinį reguliavimą matyti, kad Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 (2010 m.
liepos 11 d. redakcija) (toliau – ir Pažeidimų nustatymo taisyklės), 12 punktas numato,
jog tuo atveju, jeigu nustatytas pažeidimas yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti,
šios lėšos yra susigrąžinamos Lėšų grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka. Ginčijami įsakymai priimti, be kita ko, remiantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos
pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590
(2010 m. kovo 24 d. redakcija) (toliau – ir Susigrąžinimo tvarka), 5.2.2 punktu, numatančiu, kad sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių,
ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta
didesnė nei priklauso lėšų suma. Tačiau įstatymų leidėjas nenumatė patraukimo atsakomybėn senaties termino.
44. Nurodyto teisinio reguliavimo kontekste spręstina, kad nei Pažeidimų nustatymo taisyklių, nei Susigrąžinimo tvarkos, nei Reglamento Nr. 1083/2006, Reglamento
Nr. 1164/94, Reglamento Nr. 1386/2002, Reglamento Nr. 16/2003 nuostatos nenustato jokių terminų, ribojančių atsakovo galimybes nustačius pažeidimus dėl ES lėšų netinkamo
naudojimo, inicijuoti jų susigrąžinimą ir jas susigrąžinti. Tačiau turi būti atsižvelgiama ne
tik į specialius teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos skyrimą ar administravimą,
bet ir taikytinus bendruosius teisės aktus, inter alia Reglamentą Nr. 2988/95, nors pirmiau nurodyti Europos Sąjungos, nacionalinės teisės aktai eksplicitiškai nepateikia nuo316
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rodos į šį aktą. Šiame kontekste vertintina, kad vien ta aplinkybė, jog šiuose aktuose nėra
blanketinės normos, nukreipiančios į Reglamentą Nr. 2988/95, nesudaro pagrindo teigti,
jog Reglamentas Nr. 2988/95 negali būti taikomas ginčo teisiniams santykiams. Vertinant
Reglamento Nr. 2988/95 taikymo galimybę turi būti atsižvelgiama į šio akto taikymo apimtį, tikslus, turinį bei aktualią ESTT praktiką.
45. Šiame kontekste svarbu tai, kad, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, Reglamentu Nr. 2988/95 nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už Bendrijos
teisės aktų pažeidimus (Reglamento Nr. 2988/95 1 str. 1 d.).
46. Reglamento Nr. 2988/95 taikymo srityje „pažeidimas“ yra suprantamas kaip
bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems
biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas (Reglamento
Nr. 2988/95 1 str. 2 d.).
47. Administraciniai patikrinimai, priemonės ir nuobaudos pradedamos taikyti
tais atvejais, kai tai yra būtina užtikrinant, kad būtų tinkamai taikomi Bendrijos teisės
aktai. Jos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasinančios, kad galėtų tinkamai apsaugoti Bendrijų finansinius interesus (Reglamento Nr. 2988/95 2 str. 1 d.).
48. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis numato, kad patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio
1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis
senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo
baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai
nebaigiama programa. Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį
pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio
veiksmo. Tačiau senaties terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis, lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė
nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį. Pažymėtina ir tai, kad valstybės narės išlaiko teisę taikyti ilgesnį
laikotarpį nei atitinkamai numatyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse (Reglamento Nr. 2988/95
3 str. 3 d.).
49. Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 1 dalis įvardija, jog įvykdžius bet kokį pažeidimą, neteisingai įgyta nauda paprastai panaikinama: įpareigojant sumokėti nustatytas
sumas arba grąžinti neteisėtai įgytas sumas arba visiškai arba dalinai nusavinant užstatą,
kuris buvo pateiktas kartu su paskirtos sumos prašymu arba tada, kai buvo gautas išankstinis mokėjimas. Šio straipsnio 4 dalis nustato, jog šiame straipsnyje numatytos priemonės nelaikomos nuobaudomis. Reglamento Nr. 2988/95 5 straipsnis savo ruožtu išvardija
tai, kas yra laikoma administracinėmis nuobaudomis, kurios yra skiriamos padarius tyčinius pažeidimus arba pažeidimus dėl aplaidumo.
50. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) savo formuojamoje jurisprudencijoje yra išaiškinęs, jog, priimdamas Reglamentą Nr. 2988/95, ypač jo
3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, Bendrijos / ES teisės aktų leidėjas siekė įtvirtinti
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bendrą šiai sričiai taikomą senaties termino taisyklę, kuria siekė apibrėžti visose valstybėse narėse taikomą minimalų terminą ir atsisakyti galimybės susigrąžinti iš Bendrijos
biudžeto nepagrįstai gautas sumas, nuo ginčijamoms išmokoms reikšmingo pažeidimo padarymo praėjus ketveriems metams (žr. ESTT 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Corman, C-131/10, 39 punktą, 2011 m. gegužės 5 d. sprendimo Ze Fu Fleischhandel
et Vion Trading, C-201/10 ir C-202/10, 24 punktą, 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo Chambre de commerce ir d’industrie de l’Indre, C-465/10, 52 punktą). Reglamento
Nr. 2988/95 1 straipsnio 1 dalimi nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios
vienodus patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už Bendrijos teisės
aktų pažeidimus, kaip matyti iš šio reglamento 3 konstatuojamosios dalies, siekiant kovoti su Bendrijų finansinių interesų pažeidimais visose srityse (žr. ESTT 2004 m. birželio 24 d. sprendimo Handlbauer, C-278/02, Rink. p. I6171, 31 punktą), 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo byloje Corman SA prieš Bureau d’intervention et de restitution belge
(BIRB), C-131/10, 36 punktą).
51. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis, įtvirtindama ketverių metų,
skaičiuojant nuo pažeidimo įvykdymo, patraukimo atsakomybėn už pažeidimus senaties terminą, nepalieka valstybėms narėms jokios veikimo laisvės ir nenurodo joms priimti įgyvendinimo priemonių (žr. ESTT 2004 m. birželio 24 d. sprendimo Handlbauer,
C-278/02, 27 punktą). Esant Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 3 dalyje numatytai galimybei valstybės narės išlaiko didelę diskreciją nustatyti ilgesnius senaties terminus, kuriuos ketina taikyti, kai padaromas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis pažeidimas (žr. ESTT sprendimo byloje Corman, C-131/10, 54 punktą, sprendimo byloje Ze Fu
Fleischhandel ir Vion Trading, 26 punktą). Todėl nesant atskirų Bendrijos sektorių taisyklių, numatančių trumpesnį terminą, bet ne trumpesnį kaip treji metai, arba ilgesnį senaties terminą įtvirtinančių nacionalinių teisės aktų, Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio
1 dalis valstybėse narėse yra taikoma tiesiogiai (žr. ESTT 2004 m. birželio 24 d. sprendimo Handlbauer, C-278/02, 35 punktą).
52. Nuo Reglamento Nr. 2988/95 įsigaliojimo dienos kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos iš esmės gali per ketverius metus patraukti atsakomybėn už bet
kokį pažeidimą, kuriuo kenkiama Europos Sąjungos finansiniams interesams, išskyrus
tam tikrus sektorius, dėl kurių Sąjungos teisės aktų leidėjas numatė trumpesnį terminą
(žr. ESTT 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Josef Vosding Schlacht, Kühl und Zerlegebetrieb
ir kt., C-278/07–C-280/07, 28 punktą, ESTT 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Corman,
C-131/10, 40 punktą). Ši taisyklė taikoma ir pažeidimams, už kuriuos gali būti skirta administracinė nuobauda pagal šio reglamento 5 straipsnį, ir pažeidimams, dėl kurių taikoma
administracinė priemonė pagal to paties reglamento 4 straipsnį, t. y. priemonė, kuri apima nepagrįstai įgytos naudos grąžinimą, tačiau nelaikoma nuobauda (žr. ESTT 2009 m.
sausio 15 d. sprendimo Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C-281/07, 18 punktą, 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Josef Vosding Schlacht-, Kühl-und Zerlegebetrieb ir kt.,
C-278/07–C-280/07, 22 punktą; Pirmosios instancijos teismo 2008 m. spalio 15 d. sprendimo Le Canne prieš Komisiją, T-375/05, 64 punkte nurodytą praktiką).
53. „Pažeidimo“ sąvoka, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 2988/95, reiškia bet kurį Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimą, atsirandantį iš ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, todėl šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmoje
pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidi318
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mus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant finansinę paramą
Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto (žr. ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendimo Bayerische
Hypotheken-und Vereinsbank, C-281/07, 20-22 punktus). Be to, pagal Reglamento
Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį pažeidimą lemia bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų
pažeidimas, susijęs su ūkio subjekto „veiksmais ar neveikimu“ (žr. ESTT 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo José Martí Peix SA, C-226/03, 16 punktą).
54. Taigi nėra pagrindo teigti, kad Reglamentas Nr. 2988/95, įskaitant jo 3 straipsnį, reglamentuoja tik administracinių nuobaudų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką ir terminus. Šiuo aspektu pažymėtina, kad ESTT yra išaiškinęs, jog
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis taikoma ir pažeidimams, už kuriuos gali būti
skirta administracinė nuobauda, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnį, ir
pažeidimams, dėl kurių taikoma administracinė priemonė, kaip tai suprantama pagal to
paties reglamento 4 straipsnį, t. y. priemonė, kuria siekiama susigrąžinti neteisėtai įgytas
sumas ir kuri nelaikoma nuobauda (žr. ESTT sprendimo byloje Handlbauer, 33, 34 punktus, sprendimo byloje Josef Vosding Schlacht-, Kühl-und Zerlegebetrieb ir kt., 22 punktą, 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo byloje Cruz & Companhia Lda prieš Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), C-341/13, 45 punktą).
55. Vadovaujantis Reglamento Nr. 2988/95 7 straipsniu, Bendrijos administracinės
priemonės ir nuobaudos gali būti taikomos 1 straipsnyje nurodytiems ekonominės veiklos vykdytojams, o būtent: fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitiems pagal nacionalinės teisės aktus veiksniems ir teisniems subjektams, kurie yra padarę pažeidimą arba
kurie pagal savo pareigas turi atsakyti už padarytą pažeidimą arba užtikrinti, kad jis nebūtų padarytas. Nagrinėjamoje ginčo situacijoje taikyta „finansinio koregavimo“ priemonė, iš esmės gali būti vertintina kaip administracinė priemonė Reglamento Nr. 2988/95
4 straipsnio prasme ir Reglamento Nr. 2988/952 straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių
(administracinių patikrinimų, minėtų administracinių priemonių ir nuobaudų) taikymo)
už minėtus pažeidimus senaties termino taikymo klausimas yra aptariamas Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnyje.
56. Tokią išvadą patvirtinta ir tai, kad struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšos (išlaidos) yra atitinkamo laikotarpio Europos Sąjungos bendrojo biudžeto dalis. Tai,
jog Reglamentas Nr. 2988/95 apima teisinius santykius, susijusius su atsakomybe už naudojamą struktūrinę paramą, patvirtina ir ESTT praktika (žr. ESTT 2011 m. gruodžio
21 d. sprendimo Ministre de l’Intérieur ir kt., C-465/10, 52–55 punktus). ESTT yra nurodęs, jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis taikomas procesui, kurį nacionalinės valdžios institucijos pradeda prieš Sąjungos paramos gavėjus
už pažeidimus, kuriuos konstatuoja mokėjimą administruojanti nacionalinė institucija
(žr. ESTT 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Cruz & Companhia Lda prieš Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), C-341/13, 41 punktą).
57. Vadovaujantis ESTT praktika, nacionalinis teismas, neperžengdamas savo
kompetencijos ribų, yra įpareigotas taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą (žr. ESTT 1978 m. kovo 9 d. sprendimo Simmenthal,
C-106/77, 21 ir 24 punktus; 2003 m. kovo 20 d. sprendimo Kutz-Bauer, C-187/00,
73 punktą; 2005 m. gegužės 3 d. sprendimo sujungtose bylose Berluskoni ir kt.,
C-387/02, C-391/02 ir C-403/02, 72 punktą; 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo
Filipiak, C-314/08, 81 punktą). Be to, Reglamento Nr. 2988/95 nuostatų taikymą gin319
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čo teisiniams santykiams patvirtino ir ESTT (žr. ESTT 2017 m. birželio 15 d. sprendimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prieš
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, C-436/15, 51 punktą).
58. Atsižvelgusi į Reglamento Nr. 2988/95 taikymo apimtį ir ESTT išaiškinimus,
išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad, nesant atskirų Bendrijos sektorių taisyklių,
numatančių trumpesnį terminą, bet ne trumpesnį kaip treji metai, arba ilgesnį senaties terminą įtvirtinančių nacionalinių teisės aktų, šiuo atveju Reglamento Nr. 2988/95
3 straipsnio 1 dalis taikoma tiesiogiai.
Dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatyto patraukimo atsakomybėn senatiestermino taikymo
59. Iš pateiktų proceso šalių argumentų matyti, kad proceso šalys taip pat nesutaria
dėlto, ar tinkamai pirmosios instancijos teismas taikė Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą patraukimo atsakomybėn senaties terminą. Atsakovo vertinimu,
ginčijami Įsakymai buvo priimti nesuėjus Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatytam patraukimo atsakomybėn senaties terminui.
60. Kaip minėta, „pažeidimo“ sąvoka, kaip tai suprantama pagal Reglamentą
Nr. 2988/95, reiškia bet kurį Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimą, atsirandantį iš
ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, todėl šio reglamento 3 straipsnio
1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant
finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto (žr. ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendimo Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C-281/07, Rink. p. I-91, 20–22 punktus).
61. Pažeidimas laikytinas „tęstiniu“, jeigu tęsiasi neveikimas, dėl kurio pažeista Sąjungos teisės aktų nuostata (žr. ESTT 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo José Martí
Peix / Komisija, C-226/03 P, 17 punktą). Pažeidimas yra „pakartotinis“, kaip tai suprantama toje nuostatoje, jeigu jį padaro ekonominės veiklos vykdytojas, iš visų savo vykdomų panašių operacijų, kuriomis pažeidžiama ta pati Sąjungos teisės nuostata, gaunantis ekonominės naudos (žr. ESTT 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen,
C-52/14, 49 punktą). Be to, Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad, kalbant apie chronologinį ryšį, kuris turi sieti pažeidimus, kad šie sudarytų „pakartotinį pažeidimą“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą,
reikalaujama tik to, jog kiekvieną pažeidimą nuo ankstesniojo skiriantis laikotarpis būtų
trumpesnis už tos pačios straipsnio dalies pirmoje pastraipoje numatytą senaties terminą. Pavyzdžiui, pažeidimai, susiję su gamintojo sandėliuojamo cukraus kiekių apskaičiavimu, padaryti skirtingais prekybos metais, dėl kurių tas gamintojas neteisingai deklaravo minėtus kiekius, o dėl to buvo nepagrįstai išmokėtos sumos kaip kompensacija už
sandėliavimo išlaidas, iš principo sudarė „pakartotinį pažeidimą“, kaip jis suprantamas
pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą (žr. ESTT 2015 m.
birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG prieš Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung, C-52/14, 32 punktą).
62. Pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą tęstinių ar
pakartotinių pažeidimų atveju senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas, patikslinant, kad šioje nuostatoje vartojamas žodžių junginys
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„pažeidimas buvo baigtas“ turi būti suprantamas kaip nuoroda į dieną, kai buvo baigtas paskutinis tą patį pakartotinį pažeidimą sudarantis veiksmas (žr. ESTT 2015 m.
birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, 66 punktą), neatsižvelgiant į tai, kada nacionalinė administracija sužinojo apie šį pažeidimą (žr. ESTT
2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG prieš Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung, C-52/14, 32 punktą). Atsižvelgus į ESTT vertinimus
galima teigti, kad tokiais atvejais yra svarbus sudarytos neteisėtos sutarties įvykdymo
momentas (žr. ESTT 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration prieš Chambre de commerce et
d’industrie de l’Indre, C-465/10, 59 punktą).
63. ESTT taip pat yra nurodęs, jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi
būti aiškinama taip, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo atsakomybėn už pažeidimą, padarytą vykdant „daugiametę programą“, senaties termino eiga prasideda nuo tokio pažeidimo padarymo dienos, turint omenyje tai,
kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą „tęstinio ar pakartotinio“
pažeidimo atveju senaties termino eiga prasideda tą dieną, kai pažeidimas buvo baigtas
(žr. ESTT 2017 m. birželio 15 d. sprendimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra prieš UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, C-436/15, 54 punktą).
64. Tačiau Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnis numato, kad vykdant daugiametes
programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Tai yra,
speciali taisyklė taikoma daugiamečių programų atveju ir ji leidžia numatytą ketverių
metų terminą pratęsti, bet ne jį sutrumpinti. Pažymėtina tai, kad nustatant, kada programa visiškai baigiama, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio
1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, reikia atsižvelgti į šioje nuostatoje nustatyto senaties termino tikslą. Iš esmės šioje nuostatoje nustatytas senaties terminas pirmiausia
leidžia užtikrinti, kad, kol programa nėra visiškai užbaigta, kompetentinga institucija gali
traukti atsakomybėn už pažeidimus, padarytus vykdant šią programą, kad būtų lengviau
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus (žr. ESTT 2015 m. spalio 6 d. sprendimo Firma
Ernst Kollmer Fleischimport und-export, C-59/14, EU:C:2015:660, 26 punktą). Be to, ja
siekiama užtikrinti ūkio subjektų teisinį saugumą. Šie subjektai turi galėti nustatyti,
kurių operacijų senaties terminas yra galutinai pasibaigęs ir dėl kurių vis dar gali būti
traukiama atsakomybėn (žr. ESTT 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen,
C-52/14, EU:C:2015:381, 24 punktą). Atsižvelgdamas į šį dvigubą tikslą, ESTT yra išaiškinęs, jog, nustatant visiško programos užbaigimo datą, kuri laikytina Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrame sakinyje nustatyto senaties
termino eigos pabaiga, reikia atsižvelgti į atitinkamos „daugiametės programos“ pabaigos
datą (žr. ESTT 2017 m. birželio 15 d. sprendimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prieš UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, C-436/15, 62–63 punktus).
65. Vis dėlto, visiškas programos užbaigimas, kaip tai suprantama pagal
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, nebūtinai lemia patraukimo atsakomybėn už visus vykdant šią programą padarytus pažeidimus senaties termino pabaigą. Taip yra tik pažeidimų, kurie buvo baigti daugiau nei prieš ketverius metus iki visiško programos užbaigimo, atveju; patraukimo už šiuos pažeidimus
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senaties terminas pasibaigia, kai tik užbaigiama programa, išskyrus atvejus, kai senaties
termino eiga nutrūko dėl vienos iš Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytų priežasčių (žr. ESTT 2017 m. birželio 15 d. sprendimo Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prieš UAB „Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centras“, C-436/15, 68 punktą).
66. Vertinant senaties termino pabaigos momentą taip pat reikia įvertinti ir tai,
ar egzistavo aplinkybės, nutraukusios prasidėjusį senaties terminą. Pagal Reglamento
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą patraukimo atsakomybėn senaties
terminas gali būti nutrauktas, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusio veiksmo, apie kurį pranešama
atitinkamam asmeniui.
67. Sąvoka „kompetentinga institucija“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, reiškia instituciją, turinčią kompetenciją imtis aptariamų su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusių veiksmų. Tačiau Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečios
pastraipos formuluotėje nenurodyta nieko, iš ko būtų galima teigti, kad ši institucija turi
būti ta pati, kuri yra kompetentinga skirti sumas ar šias sumas išieškoti, jei jos neteisėtai gautos pažeidžiant Sąjungos finansinius interesus. Nesant Sąjungos teisės normų kiekviena valstybė narė pagal nacionalinę teisę turi paskirti kompetentingas institucijas, kad
būtų imtasi su pažeidimų, kaip jie suprantami pagal Reglamento Nr. 2988/95 2 straipsnio 1 dalį, tyrimu ar patraukimu atsakomybėn už juos susijusių veiksmų. Todėl valstybės narės gali savo nuožiūra suteikti įgaliojimus patraukti atsakomybėn už pažeidimus
kitai institucijai nei ta, kuri skiria sumas ar šias sumas išieško, jei jos neteisėtai gautos
pažeidžiant Sąjungos finansinius interesus (žr. ESTT 2015 m. birželio 11 d. sprendimo
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG prieš Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,
C-52/14, 29-32 punktus).
68. Kita vertus, Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje numatytas senaties
terminas atlieka teisinio saugumo funkciją, o tokia funkcija nebūtų visiškai įgyvendinta, jei šis terminas galėtų būti nutraukiamas dėl kiekvieno nacionalinės administracijos
bendro patikrinimo, neturinčio ryšio su įtarimais padarius pažeidimus, susijusiais su
pakankamai konkrečiai apibrėžtomis operacijomis (žr. ESTT sprendimo SGS Belgium ir
kt., C-367/09, EU:C:2010:648, 68 punktą). Tačiau, kai nacionalinės valdžios institucijos
pateikia asmeniui ataskaitą apie nustatytą jo padarytą pažeidimą, susijusį su konkrečia
operacija, prašo pateikti su šia operacija susijusios papildomos informacijos, ar skiria
jam su šia operacija susijusią nuobaudą, jos imasi pakankamai konkrečių veiksmų, susijusių su pažeidimo tyrimu, ar patraukimu atsakomybėn už jį, kaip tai suprantama pagal
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą (žr. ESTT sprendimo SGS
Belgium ir kt., C-367/09, 69 punktą ir sprendimo Chambre de commerce et d’industrie de
l’Indre, C-465/10, 61 punktą). Tam, kad veiksmas būtų laikomas „su tyrimu ar teisminiu
nagrinėjimu [patraukimu atsakomybėn] susijusiu veiksmu“, kaip jis suprantamas pagal
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, juo turi būti pakankamai
tiksliai apibrėžtos operacijos, su kuriomis susiję įtarimai padarius pažeidimus. Tačiau pagal šį tikslumo reikalavimą nebūtina, kad minėtu veiksmu būtų nurodyta galimybė skirti
konkrečią administracinę nuobaudą ar priemonę.
69. ESTT yra pabrėžęs, jog tikrinimo ataskaitos, kurioje konstatuojamas viešojo
pirkimo sutarties sudarymo taisyklių nesilaikymas, ir dėl to nacionalinė institucija ra322
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ginama reikalauti grąžinti pervestas sumas, perdavimas subsidijos gavėjui yra veiksmas,
pakankamai susijęs su „pažeidimo“ tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu, kaip tai suprantama
pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą (žr. ESTT 2011 m.
gruodžio 21 d. sprendimo Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration prieš Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C-465/10,
62 punktą). Kita vertus, pranešimas, kuriame nėra jokios nuorodos apie pakankamai
apibrėžtus pažeidimų įtarimus, negalėjo pats savaime nutraukti suteiktos grąžinamosios
išmokos grąžinimo senaties termino (žr. ESTT 2004 m. birželio 24 d. sprendimo
Herbert Handlbauer GmbH, C-278/02, 40–42 punktus).
70. Reglamentas Nr. 2988/95 numato specialią daugiametėms programoms numatytą taikytiną senaties taisyklę. ESTT šioje byloje pateiktu išaiškinimu nurodė, jog sąvoka„daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip
pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo
konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo
finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. ESTT šioje byloje patvirtino, kad pareiškėjo
vykdytas projektas yra daugiametė programa Reglamento Nr. 2988/95 taikymo prasme,
todėl sprendžiant dėl senaties termino taikymo taikytinos pirmiau nurodytos specialios
Reglamente Nr. 2988/95 numatytos taisyklės, skirtos daugiametėms programoms.
71. Iš administracinėje byloje pateiktų duomenų matyti, kad ginčijamais Įsakymais
buvo spręsta, jog pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – pagal sutartį įsigijo trumpalaikio turto ir ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas projekto tikslams pasiekti, tuo, kaip teigiama, pažeisdamas Europos Komisijos reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį ir 23 straipsnį bei Europos Komisijos reglamento
Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punktą (I t., b. l. 4–15). Iš byloje pateiktų duomenų
matyti, kad išlaidos pripažintos netinkamomis nors ir pagal skirtingas viešųjų pirkimų sutartis įsigyto turto, tačiau sudarytas to paties pareiškėjo, pagal tą patį projektą, tuo pačiu
pagrindu, turtas buvo perkamas nuolat, todėl pareiškėjo įvykdytas pažeidimas vertintinas
kaip pakartotinis. ESTT yra nurodęs, kad tokiais atvejais senaties termino pradžia yra siejama su diena, kai pažeidimas buvo baigtas. Iš ESTT praktikos matyti, kad Reglamento
Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje „pažeidimas“ apibrėžtas kaip Sąjungos teisės nuostatų
pažeidimas, susijęs su ūkio subjekto veiksmais ar neveikimu, kuriais Sąjungos bendrajam
biudžetui ar jos valdomiems biudžetams padaroma arba gali būti padaryta žala. Pažeidimo
padarymas, nuo kurio pradedama skaičiuoti senaties termino eiga, suponuoja dvi sąlygas, t. y. turi būti ūkio subjekto veiksmas ar neveikimas, kuriais pažeidžiama ES teisė, ir
padaryta žala ar ji galima Sąjungos biudžetui. Kai Sąjungos teisės pažeidimas atskleidžiamas tik atsiradus žalai, senaties termino eiga pradedama skaičiuoti nuo pažeidimo padarymo momento, t. y. nuo to momento, kai buvo padaryti ir ūkio subjekto veiksmai ar
neveikimas, kuriais pažeidžiama ES teisė, ir padaryta žala Sąjungos biudžetui ar jos valdomiems biudžetams. Tokia išvada suderinama su Reglamento Nr. 2988/95, kuriuo pagal
šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, tikslu.
Iš tiesų dies a quo yra įvykio, kuris padaromas paskutinis, diena, t. y. arba žalos atsiradimo diena, kai ši žala atsiranda atlikus veiksmą ar neveikimą, kuriais pažeidžiama ES teisė, arba šio veiksmo ar neveikimo diena, kai atitinkama nauda buvo suteikta prieš minėtą
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veiksmą ar neveikimą. Tai palengvina Sąjungos finansinių interesų apsaugos tikslo siekimą
(žr. ESTT 2015 m. spalio 6 d. sprendimo Firma Ernst Kollmer Fleischimport und–export
prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas, C-59/14, 23–26 p.). Byloje nėra ginčo dėl faktinės
aplinkybės, kad paskutinis mokėjimas (pagal sutartį Nr. A/2005/A06) projekte buvo atliktas
2008 m. sausio 28 d., todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, byloje vertinamu atveju
senaties termino eiga prasidėjo būtent nuo šios datos.
72. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad net jei ir būtų pripažinta, jog ginčui
minėtas senaties terminas taikytinas, reikia atkreipti dėmesį į tai, jog senaties terminas
bet kokiu atveju nėra pasibaigęs, kadangi ginčo projektas nelaikytinas pasibaigusiu, nes
juo įgyvendinama daugiametė programa dar nebaigta įgyvendinti. Atsakovas, remdamasis Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsniu ir Europos Komisijos Sanglaudos fondo ir buvusios ISPA priemonės projektų 2000–2006 uždarymo gairių (COCOF 08/0022/02-EN, galutinė redakcija 2008 m. balandžio 23 d.) (toliau – ir Uždarymo gairės) 1.1 punktu, teigia,
jog projekte dar nėra išmokėta likusi suma, todėl projektas negali būti laikomas užbaigtu.
73. Vertinant nurodytus teiginius matyti, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio
1 dalis inter alia numato, jog patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai
nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip
treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa.
74. Uždarymo gairių 1.1 punktas inter alia įtvirtina, jog „projektų uždarymas“
reiškia, kad sutvarkomi finansiniai likusių Bendrijos įsipareigojimų aspektai, išmokant
likusią sumą paskirtajai institucijai arba išduodant debeto vizą ir panaikinant įsipareigojimus apmokėti bet kokias likusias sumas. Sanglaudos fondo parama yra susijusi su
projektu, projekto etapu ar projektų grupe (kaip apibrėžta Reglamente Nr. 1164/1994)
ir atitinkamo fizinio objekto, apibrėžto atskirame Komisijos priimtame sprendime skirti
paramą užbaigimu.
75. Vis dėlto atsakovo teiginius paneigia ESTT praktika. ESTT šioje byloje priimtame prejudiciniame sprendime išaiškino, jog daugiametė programa, kuriai taikomas
1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos
fondą, iš dalies pakeistas 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1264/1999
ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, taip pat Aktu dėl
Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos,
Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos,
Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis
yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, laikytina visiškai užbaigta, kaip
tai suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina Europos Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų
už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama naują
sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą (žr. ESTT 2017 m. birželio 15 d. sprendimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prieš
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, C-436/15, 70 punktą). Taigi nurodyti
išaiškinimai leidžia teigti, kad atsakovas nepagrįstai projekto užbaigimą sieja su visišku
lėšų išmokėjimu.
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76. Iš administracinėje byloje pateiktų duomenų matyti, jog 2004 m. gruodžio
27 d. Europos Komisijos sprendimu, iš dalies keičiančiu 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimą Nr. PH/2001/5367 su pakeitimais padarytais 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos
sprendimu Nr. PH/02/9380 dėl paramos teikimo „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui“ (I t., b. l. 121–127) buvo nustatyta, jog išlaidos, susijusios su projektu,
bus tinkamos iki 2008 m. gruodžio 31 dienos. Atitinkamai Finansinio memorandumo
2 straipsnis buvo pakeistas taip: „Pabaigos data 2008 m. gruodžio 31 d.“. Taigi pirmiau
minėtu Komisijos sprendimu projekto pabaiga, t. y. momentas iki kada projekto išlaidos buvo pripažįstamos tinkamomis, buvo aiškiai apibrėžta (2008 m. gruodžio 31 d.).
Nagrinėjamu atveju matyti, kad 2004 m. gruodžio 27 d. sprendime Komisija nurodė, jog
2008 m. gruodžio 31 d. yra projekto pagrindinėje byloje ir su juo susijusių išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data ir atitinkamai tai lemia, kad projektas pagrindinėje
byloje laikytinas visiškai užbaigtu, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95
3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, 2008 m. gruodžio 31 d. (žr. ESTT
2017 m. birželio 15 d. sprendimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prieš UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, C-436/15,
67 punktą).
77. Kita vertus, nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti ir tai, ar buvo veiksmų, kurie
lėmė prasidėjusios senaties nutraukimą ir naują senaties termino pradžią. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio nuostatos lietuvių kalba nėra pakankamai aiškios, skiriasi nuo kalbinių versijų kitomis oficialiomis ES
kalbomis. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio nuostatose lietuvių kalba numatyta, kad
„senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo“. Tuo tarpu iš aptariamos
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio nuostatos anglų („<...> the limitation period shall
start again following each interrupting act; <...>“), prancūzų („<...> le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif; <...>“), vokiečių („<...> nach jeder eine Unterbrechung bewirkenden handlung beginnt die Verjährungsfrist von neuem;
<...>“), ispanų („<...> el plazo de prescripción se contará de nuevo a partir de cada interrupción; <...>“) kalbomis yra aiškiai matyti, jog senaties termino eiga prasideda iš naujo. Iš nusistovėjusios ESTT praktikos matyti, kad būtinybė vienodai taikyti, todėl ir vienodai aiškinti ES teisės nuostatas neleidžia, kad, kilus abejonių, nuostatos tekstas kuria
viena iš versijų būtų nagrinėjamas atskirai, ir reikalauja, kad jis būtų aiškinamas bei taikomas atsižvelgiant į kitas versijas oficialiosiomis kalbomis (žr. ESTT 1969 m. lapkričio
12 d. sprendimo Erich Stauder prieš City of Ulm–Sozialamt, C-29/69, 3 punktą; 1998 m.
balandžio 2 d. sprendimo EMU Tabac ir kt., C-296/95, 36 punktą). Be to, esant neatitikimų tarp teksto įvairių kalbinių versijų, nagrinėjama nuostata turi būti aiškinama atsižvelgiant į bendrą teisinio reglamentavimo sistemos, kurios dalis ji yra, struktūrą ir tikslą
(žr. ESTT 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG
prieš Hauptzollamt Dortmund, C-1/02, 25 punktą). Šiomis aplinkybėmis, įvertinusi aptariamą nuostatą minėtomis kalbomis kitų Reglamento Nr. 2988/95 nuostatų kontekste,
išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog aptariama Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio
nuostata kalba apie senaties termino nutraukimą ir jo eigos pradžią iš naujo.
78. Vertindamas galimą senaties termino nutrūkimą, pirmosios instancijos teismas
nurodė, jog atsakovas su Valstybės kontrolės 2009 m. gruodžio 17 d. ataskaitos projektu
buvo supažindintas, dėl šiame ataskaitos projekte pateiktų Valstybės kontrolės pastebė325
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jimų ne kartą reiškė savo pastabas ir nuomonę, kuri buvo priešinga pačioje ataskaitoje
nurodytų faktų vertinimui, prašė Valstybės kontrolės atsižvelgti į pateiktas pastabas ir komentarus, o, jeigu tai nebus padaryta, buvo prašoma Europos Komisijai galutinę ataskaitą pateikti kartu su Agentūros pastebėjimais ir pastabomis. Atitinkamai, teismas vertino,
kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto senaties termino eiga, kuri
atsinaujino Valstybės kontrolei 2008 m. gruodžio 31 d. pradėjus pareiškėjo vykdyto projekto auditą, dėl aptartų Agentūros veiksmų nebuvo nutraukta.
79. Kaip minėta, Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo. Tačiau senaties
terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis, lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos
atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį. Iš
šios nuostatos turinio matyti, kad senaties termino eigos nutrūkimas siejamas su šiomis
aplinkybėmis: kompetentingos institucijos atliekamu su pažeidimu susijusiu tyrimu ar
teisminiu nagrinėjimu susijusiu veiksmu ir tuo, jog apie tokį tyrimą ar veiksmą buvo
pranešta atitinkamam asmeniui.
80. Žvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2009 m. gruodžio 17 d.
Sanglaudos fondo projekto Nr. 2001/LT/16/P/DE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimas“ valstybinio audito ataskaitą Nr. FA-P-70-9-82 matyti, kad Lietuvos
Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos
Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos
Sąjungos struktūrinės paramos auditus“, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei buvo
pavesta atlikti baigiamąją audito deklaraciją dėl Sanglaudos fondo projektų rengiančios institucijos funkcijų pagal 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos reglamentą (EB)
Nr. 1386/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo
taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos. Minėtoje ataskaitoje pabrėžiama, kad pagal 1995 m. gegužės
30 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą Nr. I-907, Valstybės kontrolė yra
Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija, nepriklausoma nuo mokėjimo, vadovaujančios, tarpinės ir įgyvendinančios institucijų. Šis auditas buvo atliktas pagal Reglamento (EB) Nr. 1386/2002 V skyriaus nuostatas ir juo buvo siekiama įsitikinti,
kad išlaidų ataskaitoje ir galutinio mokėjimo paraiškoje Bendrijos paramos likučiui gauti
nėra esminių klaidingų pareiškimų, ypač dėl projekto vykdymo pagal sprendimo sąlygas
ir nustatytus tikslus. Šioje ataskaitoje buvo nurodyta, kad tam tikros išlaidos yra netinkamos finansuoti (I t., b. l. 51-53). ESTT yra nurodęs, jog nesant ES teisės normų, kiekviena valstybė narė pagal nacionalinę teisę turi paskirti kompetentingas institucijas, kad
būtų imtasi su pažeidimų, kaip jie suprantami pagal Reglamento Nr. 2988/95 2 straipsnio
1 dalį, tyrimu ar patraukimu atsakomybėn už juos susijusių veiksmų (žr. ESTT 2015 m.
birželio 11 d. sprendimą Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG prieš Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung, C-52/14, 32 punktą). Įvertinus pirmiau minėtas aplinkybes ir Valstybės kontrolės funkcijų prigimtį, byloje vertinamu atveju ji laikytina kompetentinga institucija Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies prasme.
81. Vertinant, ar šis Valstybės kontrolės atliktas tyrimas laikytinas susijusiu su
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byloje vertinamais konkrečiais atsakovo nurodomais pažeidimais, turi būti remiamasi ESTT išaiškinimu, kad žodžių junginys „su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijęs veiksmas“, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio
1 dalies trečią pastraipą, reiškia, kad senaties terminas neatliktų teisinio saugumo funkcijos ir kad tokia funkcija nebūtų visiškai įgyvendinta, jei šis terminas galėtų būti nutrauktas dėl kiekvieno nacionalinės administracijos bendro patikrinimo, neturinčio ryšio su
įtarimais padarius pažeidimus, susijusiais su pakankamai konkrečiai apibrėžtomis operacijomis (žr. ESTT 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
prieš Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, C-52/14, 41–43 punktus). Taigi
šiuo atveju turi būti įvertinta, ar aptariamoje Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje buvo konkrečiai įvardijamos operacijos, kurias kaip neatitinkančias teisės aktų
reikalavimų vėliau įvardijo atsakovas. Iš byloje esančios medžiagos (I. t., b. l. 51–53) matyti, kad Valstybės kontrolės tyrimas buvo pakankamai apibrėžtas, t. y. atliktas būtent pareiškėjo vykdyto projekto tyrimas, pateiktas vertinimas dėl konkretaus įsigyto turto, nurodyta, kad, Valstybės kontrolės manymu, šios įsigijimo išlaidos tiesiogiai nesusijusios su
projekto tikslais.
82. Taip pat nėra ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad Valstybės kontrolės ataskaita buvo pateikta 2009 m. gruodžio 17 d. ir su ja buvo supažindintas pareiškėjas (I t.,
b. l. 104).
83. Įvertinusi pirmiau nurodytas aplinkybes išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą,
kad byloje vertinamu atveju Valstybės kontrolės pateikta valstybinio audito ataskaita nutraukė Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto senaties termino eigą.
84. Tokio vertinimo nekeičia faktinė aplinkybė, jog atsakovas nesutiko su
Valstybės kontrolės ataskaitoje nurodytais pastebėjimais dėl netinkamų finansuoti lėšų ir
savo vertinimą pakeitė tik 2013 m., kadangi Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje
nekalbama apie tam tikrų galutinių sprendimų priėmimą, o įvardijami tik su pažeidimo
tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susiję veiksmai, be to, teisinio saugumo funkciją atlieka
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies nuostata, kad senaties terminas įsigalioja ne
vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis, lygus dvigubam senaties terminui, per kurį
kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos.
85. Atsižvelgus į tai, kad 2008 m. sausio 28 d. prasidėjusio senaties termino eiga
nutrūko 2009 m. gruodžio 17 d., o asmuo gali būti patrauktas atsakomybėn per ketverius
metus, darytina išvada, kad 2013 m. kovo 29 d., kuomet buvo priimti ginčijami įsakymai,
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies įtvirtintas senaties terminas dar nebuvo
suėjęs.
86. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad pareiškėjas
buvo patrauktas atsakomybėn praleidus Reglamente Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatytą terminą. Kadangi padaręs tokią išvadą pirmosios instancijos teismas kitų pareiškėjo
argumentų, susijusių su ginčijamų įsakymų ydingumu, nevertino, o jų vertinimas vien
apeliacinės instancijos teisme pažeistų bylininkų teisę į apeliaciją, išplėstinė teisėjų kolegija nutaria atsakovo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, pirmosios instancijos teismo
sprendimą panaikinti, o bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
87. Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (II t., b. l. 30–38). Vertindama šį pateiktą prašymą išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia,
jog pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi
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teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis numato, kad dėl
išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo
sprendimo įsiteisėjimo. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
yra pripažinęs, jog apeliacinio proceso išlaidos turi būti paskirstomos pagal apeliacijos, o ne
pirmosios instancijos baigtį (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-2186/2011). Nagrinėjamu atveju atsakovo
apeliacinis skundas patenkintas iš dalies, tačiau bylos nagrinėjimas iš esmės nėra baigtas,
taigi nėra pagrindo teigti, kad sprendimas yra priimtas atsakovo naudai. Todėl šiame bylos
nagrinėjimo etape pagrindo tenkinti atsakovo prašymą nėra.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūros apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.

2.5. Bylos dėl visuomenės informavimo teisinių santykių
2.5.1. Dėl televizijos programų transliuotojo teisės ginčyti sprendimą, kuriuo
laikinai sustabdomas televizijos programų transliuotojo sudarytos televizijos
programos atitinkamų programų retransliavimas
Dėl iš Europos Sąjungos teikiamos televizijos programos laisvo priėmimo
apribojimo procedūros
1. Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas subjektas, teikiantis audiovizualines žiniasklaidos paslaugas bei organizuojantis jų patekimą į Lietuvos Respublikos
rinką, (televizijos programų transliuotojas) turi materialinį teisinį suinteresuotumą dėl
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo, kuriuo retransliuotojams, per kuriuos
pastarasis televizijos programų transliuotojas perduoda jo sudarytą televizijos programą
ir tokiu būdu ji pasiekia vartotojus, pritaikoma poveikio priemonė – atitinkamos televizijos programos tam tikrų programų retransliavimo Lietuvos Respublikos teritorijoje sustabdymas, teisėtumo ir pagrįstumo (69 punktas).
2. Televizijos programų iš Europos Sąjungos narių, Europos ekonominės erdvės
valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos
valstybių ir ne iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių
ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių
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laisvo priėmimo apribojimui yra numatytos skirtingos procedūros. Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 ir 11 dalyse reguliuojami skirtingi atvejai, kuomet televizijos
programa į Lietuvos Respubliką yra perduodama iš skirtingų valstybių, todėl apribojant
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo laisvę pirmiausia yra svarbu nustatyti, iš kokios valstybės paslauga yra teikiama, t. y. svarbu nustatyti kilmės valstybę (76 punktas).
Visuomenės informavimo įstatyme visuomenės informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų teikimo laisvės apribojimas yra siejamas ne su atskirų programų
sukūrimo valstybe, o su valstybe, iš kurios visuomenės informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslauga yra teikiama. Argumentai, jog Visuomenės informavimo įstatymo
341 straipsnio 11 dalyje yra numatyta galimybė apribojimus taikyti ne tik televizijos programai, o (ar) atskiroms programoms ir (ar) katalogams, nesudaro pagrindo kitaip aiškinti Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 dalyje ir 11 dalyje numatytų procedūrų atribojimą (79 punktas).
Administracinė byla Nr. A-638-492/2017
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01141-2015-8
Procesinio sprendimo kategorijos: 27.2; 43.6

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. spalio 31 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Dainiaus
Raižio, Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Ramūnui Audzevičiui,
atsakovo atstovams advokatui Andriui Iškauskui ir Justinai Nikei,
viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. skundą atsakovui
Lietuvos radijo ir televizijos komisijai dėl sprendimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. (toliau – ir pareiškėjas) pateikė
skundą (I t., b. l. 1–29) Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydamas pa329
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naikinti atsakovo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – ir atsakovas, Komisija)
2015 m. sausio 12 d. sprendimą Nr. KS-12 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl
televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren
TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. KS-12).
2. Pareiškėjas nurodė, kad Sprendimas Nr. KS-12 yra individualus administracinis
aktas, o jis yra subjektas, turintis teisinį subjektiškumą ginčyti šį sprendimą. Teisę skųsti
sprendimus, kurie apriboja asmens teisę rinkti, skleisti informaciją ar teikti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, tiesiogiai suteikia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir VIĮ) 11 straipsnis, 341 straipsnio 1 dalis, 2010 m. kovo
10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų
direktyva) (toliau – ir Direktyva) 3 straipsnio 1 dalis ir 4 dalies a punktas. Tačiau nei
Direktyva, nei VIĮ nenustato formalių papildomų administracinių reikalavimų asmeniui
(visuomenės informavimo paslaugų skleidėjui), besikreipiančiam į teismą dėl pažeistų
teisių. Priešingai – VIĮ 11 straipsnyje užtikrinama absoliučiai visų asmenų, dalyvaujančių informacijos gavimo, rinkimo ar skleidimo procese, teisė ginti informavimo laisvę.
Jungtinės Karalystės (toliau – ir JK) kompetentinga institucija pareiškėjui yra išdavusi televizijos programos transliavimo licenciją Lietuvos Respublikoje, todėl jis dalyvauja viešosios informacijos skleidimo procese ir veikia kaip kitos Europos Sąjungos (toliau – ir
ES) valstybės narės įstatymų nustatyta tvarka įsteigta bei toje valstybėje licenciją turinti
įmonė, platina jam priklausančias televizijos programas (inter alia (be kita ko) „Ren TV
Baltic“) Lietuvos Respublikos audiovizualinių paslaugų rinkoje, užtikrina šių programų
patekimą į Lietuvos rinką bei koordinuoja televizijos programų veiksmingą retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jis betarpiškai formuoja televizijos programos „Ren
TV Baltic“ turinį prieš perduodant ją Lietuvoje veikiantiems kabelinių televizijų operatoriams, t. y. atlieka programos turinio valdymo ir sudarymo funkciją, sudaro transliavimo
tvarkaraštį ir pan., jis yra šios programos rengėjas ir tiesiogiai atsakingas už jos turinį.
Pareiškėjas atitinka VIĮ 2 straipsnio 76 dalyje įtvirtintą viešosios informacijos skleidėjo
apibrėžimą. Pareiškėjas nurodė, kad tai, jog nagrinėjamu atveju yra taikytina Direktyva,
patvirtina Direktyvos preambulės 8 ir 16 punktuose įtvirtintas teisinis reguliavimas, o
Lietuvos teismai privalo ginti tiesiogiai Direktyvoje įtvirtintas jo teises. Skundžiamu
Komisijos sprendimu jam, kaip „Ren TV Baltic“ kūrėjui ir platintojui, apribojant teises
skleisti televizijos programos „Ren TV Baltic“ turinį Lietuvos audiovizualinių paslaugų
rinkoje, pritaikyta poveikio priemonė yra administracinė sankcija, todėl jam turėjo būti
užtikrinta teisė į gynybą ir nusižengimo tyrimo, ir bylos nagrinėjimo stadijose, turėjo
būti laikomasi rungimosi principo, institucijos, skiriančios administracinę sankciją, turėjo pareigą motyvuoti sprendimą ir apie jį informuoti suinteresuotus asmenis, pareiškėjas turėjo teisę apskųsti priimtą nutarimą dėl sankcijos taikymo administraciniams arba
bendrosios jurisdikcijos teismams.
3. Pareiškėjas nurodė, kad „Ren TV Baltic“ televizijos programos apribojimas privalėjo būti suderintas su Europos Komisija (toliau – ir EK) ir televizijos programas transliuojančia valstybe – JK, nes „Ren TV Baltic“ programai licenciją retransliacijai ES suteikė JK kompetentinga institucija. Komisija, priimdama Sprendimą Nr. KS-12 ir juo, prieš
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tai nesuderinusi su JK reguliuotoju ir EK, sustabdydama dalies „Ren TV Baltic“ programas, pažeidė VIĮ 19 straipsnį. Nagrinėjamu atveju Komisija netinkamai atliko pagrindines viešojo administravimo procedūras, nes nepagrįstai priimdama Sprendimą Nr. KS12 taikė ne teisinį reguliavimą, nustatytą VIĮ 341 straipsnio 3 dalyje, pagal kurį, atliekant
„Ren TV Baltic“ televizijos programos retransliavimo sustabdymo procedūras, privalėjo būti informuotas ir jose dalyvauti tiek JK reguliatorius, tiek EK, bet VIĮ 341 straipsnio
11 dalyje, pagal kurią šių institucijų dalyvavimas nereikalingas, nustatytą reguliavimą.
Pareiškėjas nurodė, kad Komisija nepagrįstai vadovavosi ne Direktyva, o Europos konvencija dėl televizijos be sienų (toliau – ir Europos konvencija), nes pagal šios konvencijos 27 straipsnio 1 dalį šiuo atveju turi būti taikomos Direktyvos nuostatos, kadangi
ES valstybių narių klausimams taikomos vidinės ES teisinės priemonės. Vadovaujantis
Direktyvos preambulės 36 punkto nuostatomis, reikalavimas, jog programas transliuojanti valstybė narė turėtų garantuoti šios direktyvos koordinuojamos nacionalinės teisės
laikymąsi, pagal ES teisės aktus yra pakankamas, kad būtų užtikrintas laisvas transliuojamų programų judėjimas be priimančių valstybių narių tuo pačiu pagrindu atliekamos
antrinės kontrolės.
4. Pareiškėjas pažymėjo, jog „Ren TV Baltic“ televizijos uždarymas galėjo būti
siejamas tik su sistemingais Direktyvos pažeidimais, o ne su vieninteliu netinkamo turinio laidos demonstravimo faktu. Komisija, ketindama uždrausti visų „Ren TV Baltic“
programų iš ne ES, Europos ekonominės erdvės (toliau – ir EEE) ir Europos konvenciją ratifikavusių valstybių transliacijas ir susiedama šią sankciją tik su vienintele 2014 m.
lapkričio 19 d. rodyta laida „Paklydimo teritorija“, neproporcingai suvaržė asmens teises, pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ)
3 straipsnio 3 dalį, Direktyvos 3 straipsnio 2 dalies a punktą, nes tokie apribojimai galimi
tik dėl akivaizdžių, rimtų, sunkių ir sistemingų (nuolat pasikartojančių) pažeidimų. Už
padarytą pažeidimą Komisija turėjo taikyti švelnesnę VIĮ 48 straipsnio 1 dalies 13 punkte numatytą poveikio priemonę. Tokios griežtos poveikio priemonės taikymas neatitinka
pačios komisijos formuojamos praktikos, o tai pažeidžia administracinės veiklos nuoseklumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus.
5. Pareiškėjo teigimu, Sprendime Nr. KS-12 nustatyti „Ren TV Baltic“ televizijos
apribojimai pažeidžia Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir ŽTK) 10 straipsnio nuostatas, užtikrinančias žodžio ir informacijos skleidimo
laisvę, nes pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktiką toks apribojimas yra laikytinas neproporcingu šios laisvės apribojimu. Ribojant saviraiškos laisvę
audiovizualinių (televizijos) paslaugų srityje, pagal ŽTK 10 straipsnio 2 dalį privalo būti
nustatyta, kad televizijos programos skleidžia realią grėsmę keliančią informaciją, o valstybė šiuo atveju turėtų įrodyti, kad atskiros televizijos programos peržengė leistinos kritikos ribas ir kurstė nesantaiką (EŽTT 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo byloje Gündüz
prieš Turkiją (pareiškimo Nr. 35071/97) 48 punktas).
6. Pareiškėjas pažymėjo, jog Sprendimu Nr. KS-12 pritaikant „Ren TV Baltic“ televizijos programos apribojimus buvo pažeistas teisės būti išklausytam principas, taip pat
padaryti kiti bendri viešojo administravimo principų pažeidimai. Pareiškėjas prieš priimant individualią jam taikomą nepalankią priemonę nebuvo išklausytas, jam nebuvo
sudarytos sąlygos susipažinti su tarpiniais (procedūrinio pobūdžio) dokumentais – skundžiamo sprendimo projektu, duoti paaiškinimus ir pastabas dėl ginčytinų aplinkybių,
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nors Komisija, kaip viešojo administravimo institucija, privalo sudaryti sąlygas asmeniui
išdėstyti savo poziciją dėl kiekvieno jam nepalankaus sprendimo aspekto. Teisės būti išklausytam neužtikrinimas lėmė, kad Komisija negalėjo objektyviai ir nešališkai įvertinti
visų aplinkybių ir jos priimtas Sprendimas Nr. KS-12 yra nepagrįstas.
7. Pareiškėjas nurodė, kad Sprendimas Nr. KS-12 neatitinka VAĮ 8 straipsnyje
įtvirtintų esminių reikalavimų, taikomų individualiam administraciniam aktui. Jame nustatomos pareigos nėra aiškiai suformuluotos, Komisija naudoja skirtingus ir netikslius
televizijos programų pavadinimus – ,,Ren TV Baltic“ ir ,,Ren TV Lietuva“, nors ,,Ren TV
Lietuva“ nuo 2013 m. turi licenciją Lietuvoje, o ,,Ren TV Baltic“ – Latvijoje. Programa,
kurioje buvo rodoma galbūt neleistino turinio laida, buvo ,,Ren TV Lietuva“, o ,,Ren TV
Baltic“ tuo metu rodė visai kitą programą. Taigi Komisija pati negali aiškiai nurodyti,
kaip identifikuoti programas, kurių transliacijos laikinai stabdomos.
8. Pareiškėjo manymu, Komisija neturėjo įgaliojimų vertinti transliuotos (retransliuotos) ginčo laidos turinio bei taikyti sankcijų, nes nešališki ir įstatymo įgalioti
ekspertai nenustatė, kad ši laida yra susijusi su VIĮ saugomais teisiniais gėriais. Tiek iš
Sprendimo Nr. KS-12, tiek iš Komisijos 2015 m. sausio 12 d. protokolo turinio matyti,
kad retransliuota laida „Paklydimo teritorija“ buvo skirta įvykių Ukrainos Respublikoje
vertinimui, joje buvo analizuojami politiniai procesai, vykstantys šioje šalyje. Laidoje paskelbta informacija neturi jokio ryšio su VIĮ saugomais teisiniais gėriais – Lietuvos valstybės saugumu ir teritorijos vientisumu, viešąja tvarka, konstitucine santvarka. Pareiškėjo
žiniomis, jokie skundai, pretenzijos ir paaiškinimai iš Ukrainos Respublikos nebuvo gauti. Taigi, priimdama Sprendimą Nr. KS-12, Komisija peržengė VIĮ 3 straipsnio 4 dalyje
įtvirtintas kompetencijos ribas, todėl Sprendimas Nr. KS-12 yra neteisėtas. Be to, nebuvo
atliktas nešališkas ginčo laidos turinio vertinimas, kadangi laidos turinį vertino tik pačios
Komisijos ekspertai, o tai kelia abejones vertinimo objektyvumu.
9. Pareiškėjo teigimu, tai, kad Sprendimu Nr. KS-12 retransliavimo apribojimai taikomi „Ren TV Baltic“ laidų elementams (atskiroms programoms) atsižvelgiant į jų nacionalinę kilmę, tokių paslaugų teikimo apribojimų netaikant kitiems audiovizualinių
paslaugų teikėjams, veikiantiems Lietuvos teritorijoje bei transliuojantiems ar retransliuojantiems programas iš tų pačių šalių, prieštarauja Direktyvos 3 straipsnio 1 daliai ir
yra diskriminacinio pobūdžio. ES valstybės narės privalo užtikrinti laisvą audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugų judėjimą ES valstybėse narėse.
10. Pareiškėjas teigė, kad Komisijos Sprendime Nr. KS-12 įtvirtintais draudimais
yra pažeidžiami Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyti sąžiningos konkurencijos principai. Komisijos draudimas retransliuoti ne tik vieną laidą, kurios turinį ji nustatė esant netinkamu, bet apskritai visas „Ren TV Baltic“
retransliacijas iš ne ES, EEE ir Europos konvenciją ratifikavusių valstybių, pažeidžia sąžiningą konkurenciją. Kitos programos toliau gali retransliuoti laidas iš šių šalių. Taip
sukuriamos skirtingos konkurencinės sąlygos ir „Ren TV Baltic“ atsiduria nepalankioje
padėtyje bei negali jomis veikti.
11. Pareiškėjas taip pat teigė, kad Komisijos Sprendime Nr. KS-12 įtvirtintais draudimais yra pažeidžiamos vartotojų teisės, įtvirtintos Direktyvos preambulės 8 punkte,
3 straipsnio 1 dalyje ir 4 dalies a punkte, nes televizijos operatoriams uždrausta retransliuoti „Ren TV Baltic“ programą (atskiras jos dalis). Skundžiamu sprendimu šiurkščiai
pažeidžiami sąžiningą konkurenciją bei vartotojų teises laisvai gauti audiovizualines pas332
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laugas užtikrinantys principai, t. y. audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priėmimo bei
teikimo laisvės principas. Jis, vykdydamas savo komercinę veiklą, yra įpareigotas suteikti
tokias paslaugas, kokios numatytos jo atstovų – kabelinės televizijos operatorių – su vartotojais sudarytose sutartyse. Taigi vartotojas turi teisėtą lūkestį, kad jam bus suteiktos
tinkamos kokybės paslaugos ir jis turės prieigą prie visų išsirinktų programų.
12. Pareiškėjo manymu, skundžiamu sprendimu nustačius apribojimus „Ren TV
Baltic“ retransliacijai yra pažeidžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –
ir CK) 6.22813 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta vartotojų teisė gauti kokybišką paslaugą,
nes vartotojai faktiškai negauna paslaugos, už kurią sumokėjo. Dėl to „Ren TV Baltic“
retransliuotojai priversti pažeisti savo sutartinius įsipareigojimus vartotojams (CK 6.189,
6.200 str.).
13. Atsakovas Lietuvos radijo ir televizijos komisija atsiliepime į skundą (I t.,
b. l. 180–194) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.
14. Atsakovas nurodė, kad BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. nėra tinkamas
pareiškėjas, nes Sprendimas Nr. KS-12 nėra skirtas jam, todėl nesukelia teisinių pasekmių. Šis sprendimas yra skirtas tik Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantiems
ir Lietuvos Respublikos retransliavimo rinkoje veikiantiems televizijos programų retransliuotojams, skleidžiantiems programą „Ren TV Baltic“. Pareiškėjas nėra asmuo,
retransliuojantis visuomenei nepakeistas transliuojamas televizijos programas arba
atskiras programas, ir neturi Komisijos išduotos licencijos verstis televizijos pramogų
retransliavimo veikla.
15. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo skundo argumentais dėl VIĮ 341 straipsnio
3 dalies taikymo. Nurodė, kad šiame straipsnyje yra įtvirtintos dvi skirtingos poveikio
priemonių taikymo procedūros: viena jų skirta programoms, retransliuojamoms iš ES
valstybių narių, EEE valstybių ir kitų Europos konvenciją ratifikavusių Europos valstybių, kita – programoms, kurios yra retransliuojamos ne iš paminėtų valstybių. Šioms
procedūroms įgyvendinti taikomas skirtingas teisinis reglamentavimas, numatyti skirtingi taikymo pagrindai, poveikio priemonės taikomos skirtingų subjektų atžvilgiu, skiriasi jų taikymo apimtis ir tikslai. Nagrinėjamu atveju Sprendimu Nr. KS-12 pritaikytas atskirų programų iš ne ES valstybių narių, EEE valstybių ir kitų Europos konvenciją
ratifikavusių Europos valstybių retransliavimo sustabdymas yra nustatytas būtent VIĮ
341 straipsnio 11 dalyje. Televizijos programos transliavimo iš ES šalies kriterijus, nustatant Komisijos Sprendimo Nr. KS-12 priėmimui taikytiną procedūrą, šiuo atveju netaikomas, nes laikini retransliavimo ribojimai Sprendimu Nr. KS-12 buvo nustatyti programų
ne iš ES valstybių narių, EEE valstybių ir kitų Europos konvenciją ratifikavusių Europos
valstybių atžvilgiu.
16. Atsakovas teigė, kad tam tikra programoje „Paklydimo teritorija“ paskelbta
informacija neatitinka tiesos ir kursto rusų bei rusakalbių tautinių mažumų neapykantą
Baltijos šalims, taip pat lietuvių, latvių ir estų tautoms. Tokia informacija patenka į VIĮ
19 straipsnyje įtvirtintą visuomenės informavimo priemonėse draudžiamos skelbti informacijos sąrašą ir yra žalinga Lietuvos valstybės interesams bei saugumui. Be to, dalis programoje paskelbtos informacijos (teiginiai apie holodomorą) pažeidžia VIĮ 19 straipsnio
2 dalyje įtvirtintą dezinformacijos platinimo draudimą.
17. Atsakovas nurodė, kad skundžiamas Sprendimas Nr. KS-12 buvo priimtas ben333
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dra Komisijos nuostatuose nustatyta tvarka. Sprendimas priimtas 2015 m. sausio 12 d.
posėdyje, Komisijos nariai balsavo vienbalsiai, todėl panaikinti Sprendimą Nr. KS-12 dėl
procedūrinių priėmimo tvarkos pažeidimų nėra teisinio pagrindo.
18. Atsakovo teigimu, Komisijos administracinė praktika, taikant retransliavimo apribojimus už VIĮ 19 straipsnio pažeidimus, kaip prevencinio pobūdžio priemones, yra nuosekli ir Sprendimas Nr. KS-12 ją visiškai atitinka. Šiuo sprendimu nebuvo pritaikytos nei
VIĮ, nei Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintos sankcijos. Komisija taikė tik prevencinę funkciją atliekančias poveikio priemones, kurios savo
prigimtimi nėra bausmės ir yra taikomos siekiant apsaugoti viešąjį visuomenės interesą. Šių
priemonių proporcingumas ir adekvatumas negali ir neturi būti vertinamas pagal analogiją
vadovaujantis taisyklėmis, nustatančiomis atsakomybę už VIĮ ar Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimus.
19. Atsakovas pabrėžė, kad programos „Paklydimo teritorija“ metu buvo paskelbta
draudžiamo turinio informacija ir taip peržengtos teisės aktų garantuojamos saviraiškos
laisvės ribos, už tai buvo pritaikyti informacijos laisvės skleidimo ribojimai.
20. Atsakovas nurodė, kad televizijos programa, kurią sudarančių programų iš
ne ES valstybių narių, EEE valstybių ir kitų Europos konvenciją ratifikavusių Europos
valstybių retransliavimas Komisijos buvo laikinai sustabdytas, Sprendime Nr. KS-12 yra
įvardyta tokiu pavadinimu, kokiu ji šio sprendimo priėmimo metu nurodyta Lietuvos
Respublikos jurisdikcijoje veikiantiems retransliuotojams išduotose retransliavimo licencijose, t. y. „Ren TV Baltic“. Tokiu pačiu pavadinimu programa yra įtraukta ir į Europos
televizijos ir audiovizualinio sektoriaus bendrovių duomenų bazę.
21. Atsakovas teigė, kad Komisija Lietuvos Respublikos retransliavimo rinkoje
veikiantiems subjektams poveikio priemones taikė nustačiusi šiurkštų VIĮ ir viešojo intereso pažeidimą, o ne siekdama apriboti programą retransliuojančių asmenų vykdomą
ūkinę veiklą bei sumažinti jų konkurencingumą. Be to, Sprendimu Nr. KS-12 televizijos
programos „Ren TV Baltic“ transliacija sustabdyta nebuvo, šios televizijos programos
transliuotojas nebuvo įpareigotas pakeisti televizijos programos turinį, jo atžvilgiu taip
pat nebuvo nustatyti jokie kiti privalomi vykdyti įpareigojimai. Taigi pareiškėjo veikla
niekaip nebuvo apribota. Sprendimo Nr. KS-12 vykdymo laikotarpiu BALTIC MEDIA
ALLIANCE LTD. galėjo vykdyti televizijos programos „Ren TV Baltic“ transliavimo veiklą ta pačia apimtimi, kokia vykdė iki paminėto sprendimo priėmimo. Lietuvos
Respublikos jurisdikcijai priklausantys retransliuotojai, priklausomai nuo nurodytos televizijos programos turinio, turėjo retransliuoti visas ar dalį šios televizijos programos
programų, kurių kilmės valstybė nėra ES valstybė narė, EEE valstybė ir kita Europos konvenciją ratifikavusi Europos valstybė.
22. Atsakovas nurodė, kad vartotojų teisės laisvai gauti audiovizualines paslaugas
pažeidimai nėra susiję su pareiškėjo subjektinių teisių gynimu, o teisė ginti kitų asmenų
(vartotojų) galbūt pažeistas teises ar viešąjį interesą pareiškėjui nėra suteikta.
23. Atsakovo nuomone, skunde kvestionuodamas Komisijai pateiktų išvadų objektyvumą, pareiškėjas jokių įrodymais pagrįstų faktų, kurie sudarytų pagrindą abejoti išvadas pateikusių asmenų ir (ar) institucijų kompetencija ar šališkumu, nenurodė.
24. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad Sprendimu Nr. KS-12 pritaikytų prevencinio poveikio priemonių vykdymo terminas baigė galioti 2015 m. birželio 17 d. Taigi
skundo išsprendimas vienokiu ar kitokiu būdu pareiškėjui nesukels jokių pasekmių.
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II.
25. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 1 d. sprendimu
(II t., b. l. 131–142) pareiškėjo skundą atmetė.
26. Teismas pažymėjo, jog skundą teismui dėl Sprendimo Nr. KS-12 padavė
BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD., kuris skunde, be kita ko, nurodė, kad jis yra subjektas, turintis teisinį subjektiškumą ginčyti šį Komisijos sprendimą. Komisija teigė, kad
skundą pateikęs BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. nagrinėjamoje byloje nėra tinkamas
pareiškėjas, nes skundžiamas sprendimas jam nesukelia jokių teisinių pasekmių, net ir
patenkinus skundą pareiškėjo teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo
saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje aiškinamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
5 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas (žr., pvz.,
2015 m. sausio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2284/2014, 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-939/2014, 2005 m. balandžio
19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-443/2005, ,,Administracinių teismų praktika“ Nr. 7, 2005 m. ir kt.). Teismas nurodė, kad nagrinėjant šią bylą pirmiausia būtina nustatyti, ar Sprendimas Nr. KS-12 dėl jo skundą padavusiam BALTIC MEDIA
ALLIANCE LTD. sukelia teisines pasekmes ir ar jis gali būti pareiškėjas nagrinėjant šį
administracinį ginčą, ir įvertinti su tuo susijusius BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD.
argumentus.
27. Remdamasis Sprendimo Nr. KS-12 turiniu, teismas nustatė, kad jį Komisija
priėmė vadovaudamasi teisiniu reguliavimu, įtvirtintu aktualios redakcijos VIĮ
19 straipsnio 1 dalies 3 punkte, šio straipsnio 2 dalyje, 341 straipsnio 11 dalyje ir
48 straipsnio 1 dalies 16 punkte. Šiuo sprendimu Komisija įpareigojo televizijos programų retransliuotojus, skleidžiančius televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos
Respublikoje, laikinai, 3 mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, sustabdyti
programų iš ne ES valstybių narių, EEE valstybių ir kitų Europos konvenciją ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, retransliavimą
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įvertinus skundžiamo Sprendimo Nr. KS-12 turinį, teismui nekilo jokių abejonių, kad šiuo sprendimu Komisija VIĮ nustatytą poveikio priemonę pritaikė „televizijos programų retransliuotojams, skleidžiantiems televizijos programą
„Ren TV Baltic“ Lietuvos Respublikoje“.
28. Teismas vadovavosi VIĮ 2 straipsnio 58, 59, 60 dalimis. Nurodytą teisinį reguliavimą vertindamas sistemiškai, šioje byloje surinktų įrodymų kontekste teismas padarė
išvadą, kad skundžiamame Sprendime Nr. KS-12 televizijos programų retransliuotojais,
skleidžiančiais televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos Respublikoje, laikytini tik
tie asmenys, kurie šiame sprendime taikomos poveikio priemonės galiojimo metu turėjo
Komisijos nustatyta tvarka išduotą retransliavimo licenciją, suteikusią jiems teisę teikti
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugą, skirtą priimti transliuojamą užbaigtą televizijos programą „Ren TV Baltic“ ir tuo pačiu metu nepakeistą
perduoti visuomenei elektroninių ryšių tinklais Lietuvos Respublikoje.
29. Teismas, remdamasis byloje surinktais įrodymais, nustatė, kad BALTIC
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MEDIA ALLIANCE LTD. yra Anglijoje ir Velse registruota kanalo „Ren TV
Baltija“ transliavimo bendrovė, turinti JK Ryšių tarnybos (angl. k. OFFICE OF
COMMUNICATIONS) išduotą licenciją. Kanalo „Ren TV Baltija“ techninį perdavimą į Lietuvą kabeliniu būdu vykdo uždaroji akcinė bendrovė ,,Alytaus kabelinė televizija“, uždaroji akcinė bendrovė „Vinita“, uždaroji akcinė bendrovė „Balticum TV“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Marijampolės kabelinė televizija“, uždaroji akcinė bendrovė
,,Cgates“, o IP TV būdu – AB „TEO Lt“. Taigi šioje byloje nebuvo jokių duomenų, patvirtinančių faktą, kad Sprendime Nr. KS-12 taikomos poveikio priemonės galiojimo
metu pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. turėjo Komisijos nustatyta tvarka
išduotą retransliavimo licenciją, suteikusią jam teisę teikti visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugą, skirtą priimti transliuojamą užbaigtą televizijos
programą „Ren TV Baltic“ ir tuo pačiu metu nepakeistą perduoti visuomenei elektroninių ryšių tinklais Lietuvos Respublikoje. Tai, kad BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD.
ginčo laikotarpiu buvo „Ren TV Baltija“ kūrėja ir platintoja, o ne „Ren TV Baltic“ retransliuotoja Lietuvoje, procesiniuose dokumentuose nurodė ir pats pareiškėjas. Teismas
pažymėjo, kad JK Ryšių tarnybos išduota licencija nėra ir negali būti prilyginama
Komisijos, t. y. nepriklausomos, Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingos, Lietuvos
Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų,
retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojančios ir kontroliuojančios institucijos išduodamai
retransliavimo licencijai.
30. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, nustatytas faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. nelaikytina „televizijos
programų retransliuotoja, skleidžiančia televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos
Respublikoje“, todėl jai Sprendime Nr. KS-12 nurodyta VIĮ įtvirtinta poveikio priemonė nebuvo taikoma. Tai konstatavęs teismas kaip nepagrįstą atmetė ir pareiškėjo argumentą, kad skundžiamu Komisijos sprendimu pareiškėjui, kaip „Ren TV Baltic“ kūrėjui
ir platintojui, buvo pritaikytos poveikio priemonės ar apribotos teisės skleisti televizijos
programos „Ren TV Baltic“ turinį, nes, kaip paminėta, VIĮ nustatytos poveikio priemonės buvo pritaikytos konkrečiai nurodytiems savarankiškiems subjektams, t. y. televizijos programų retransliuotojams, skleidžiantiems televizijos programą „Ren TV Baltic“
Lietuvos Respublikoje.
31. Teismas vadovavosi VIĮ 47 straipsnio 1, 2 dalimis, 48 straipsnio 1 dalies 6,
13, 16 punktais, taip pat atsižvelgė į šio įstatymo 341 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3, 4 punktus, 341 straipsnio 11 dalį. Pažymėjo, jog VIĮ 341 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta specialioji teisės norma to paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo atžvilgiu. Sistemiškai aiškindamas nurodytą teisinį reguliavimą, teismas padarė išvadą, kad
VIĮ 341 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas turi būti taikomas tais atvejais,
kai Komisija, nustačiusi VIĮ 341 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus teisinius pagrindus, siekia
riboti kitos ES valstybės narės, EEE valstybės, Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusios Europos valstybės, o ne Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų veiklą. VIĮ 341 straipsnio
11 dalyje yra nustatyti pagrindai, kuriems esant priimamas Komisijos sprendimas sustabdyti televizijos programų ir (ar) atskirų programų iš ne ES valstybių narių, EEE valstybių ir kitų Europos konvenciją ratifikavusių Europos valstybių laisvą priėmimą Lietuvos
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Respublikoje; šiuo pagrindu gali būti ribojama Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių televizijos programų retransliuotojų veikla. Pabrėžė, kad VIĮ 48 straipsnio 1 dalies
13 punkte numatyta poveikio priemonė – licencijos galiojimo sustabdymas ne ilgiau kaip
3 mėnesiams – gali būti taikoma išimtinai tiems subjektams, kuriems konkrečią licenciją
(inter alia retransliuoti televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos Respublikoje) yra
išdavusi pati Komisija. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą Komisija negali savarankiškai
sustabdyti JK kompetentingos institucijos išduotos licencijos galiojimo.
32. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, konstatavo, kad Komisija
Sprendimu Nr. KS-12 siekdama pritaikyti VIĮ numatytą poveikio priemonę – įpareigoti televizijos programų retransliuotojus, skleidžiančius televizijos programą „Ren
TV Baltic“ Lietuvos Respublikoje, laikinai, 3 mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, sustabdyti programų iš ne ES valstybių narių, EEE valstybių ir kitų Europos
konvenciją ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren TV
Baltic“, retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje – visiškai pagrįstai vadovavosi
ne VIĮ 341 straipsnio 3 dalyje, o šio straipsnio 11 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu.
Faktas, jog pagal galiojantį teisinį reguliavimą Komisija negali savarankiškai sustabdyti JK kompetentingos institucijos išduotos licencijos galiojimo, neabejotinai patvirtino,
kad Sprendime Nr. KS-12 pritaikyta poveikio priemonė niekaip negalėjo būti taikoma
BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD.
33. Teismas pažymėjo, kad Komisija skundžiamą Sprendimą Nr. KS-12 priėmė vadovaudamasi VIĮ 341 straipsnio 11 dalimi, t. y. siekdama jame nurodytą poveikio
priemonę pritaikyti televizijos programos „Ren TV Baltic“ retransliuotojams Lietuvos
Respublikoje, turintiems Komisijos išduotą licenciją, šiuo sprendimu Komisija nesiekė taikyti ir netaikė analogiškų poveikio priemonių ES valstybės narės ar EEE valstybės jurisdikcijai priklausantiems šios televizijos programos transliuotojams (įskaitant ir
BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD.).
34. Teismas, įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes, konstatavo, kad Komisija,
vertindama televizijos programos „Ren TV Baltic“ 2014 m. lapkričio 19 d. rodytoje laidoje „Paklydimo teritorija“ nustatytus pažeidimus, sąmoningai nusprendė netaikyti VIĮ
341 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo. Teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad Komisija, ginčijamoje situacijoje pasirinkdama vieną iš jai VIĮ suteiktų būdų
reaguoti į, jos nuomone, šio įstatymo nuostatų neatitinkančios informacijos pateikimą
2014 m. lapkričio 19 d. rodytoje laidoje „Paklydimo teritorija“, t. y. poveikio priemones
taikyti tik retransliuotojams, kuriems ji pati išdavė licencijas, ir tokių priemonių netaikyti ES valstybės narės ar EEE valstybės jurisdikcijai priklausantiems televizijos programos „Ren TV Baltic“, kurios 2014 m. lapkričio 19 d. rodytoje laidoje „Paklydimo teritorija“ nustatyti paminėti pažeidimai, transliuotojams, kaip nors būtų pažeidusi Lietuvos
Respublikos Konstituciją (toliau – ir Konstitucija), VIĮ ar kitus įstatymus, teisės aktus,
Komisijos nuostatus, kuriais ji privalo vadovautis savo veikloje.
35. Pareiškėjas teigė, jog turi materialinį teisinį suinteresuotumą skųsti Sprendimą
Nr. KS-12, nes jis betarpiškai formuoja televizijos programos „Ren TV Baltic“ turinį
prieš perduodant ją Lietuvoje veikiantiems kabelinių televizijų operatoriams, t. y. atlieka
programos turinio valdymo ir sudarymo funkciją, sudaro transliavimo tvarkaraštį ir pan.
Teismas pažymėjo, jog šie pareiškėjo teiginiai niekaip nepaneigia Komisijos diskrecijos
nurodytu atveju taikyti VIĮ 341 straipsnio 11 dalį, t. y. nereiškia, kad Komisija vien dėl to,
337

I. Administracinių teismų praktika

jog BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD., kaip ji pati teigė, betarpiškai formuoja televizijos
programos „Ren TV Baltic“ turinį prieš perduodant ją Lietuvoje veikiantiems kabelinių
televizijų operatoriams, t. y. atlieka programos turinio valdymo ir sudarymo funkciją, sudaro transliavimo tvarkaraštį ir pan., negali nustatytais pagrindais taikyti VIĮ numatytų
poveikio priemonių kitiems subjektams – „televizijos programų retransliuotojams, skleidžiantiems televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos Respublikoje“ – ir tokių priemonių netaikyti kitiems subjektams, nors jie ir yra (būtų) prisidėję prie VIĮ draudžiamos
neigiamos informacijos sklaidos.
36. Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus, susijusius su jo indėliu į „Ren
TV Baltic“ turinį, paminėjo, kad jais nėra paneigiamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartyje, kuria buvo patenkintas Komisijos 2015 m.
sausio 12 d. prašymas Nr. S-12 ir sankcionuotas Sprendimas Nr. KS-12, nustatytos
aplinkybės, jog, nors televizijos programą „Ren TV Baltic“ per dirbtinį Žemės palydovą transliuoja JK registruota kompanija BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD., ši televizijos
programa kuriama Rusijos Federacijoje transliuojamos televizijos programos „Ren TV“
pagrindu ir didžiąją jos dalį sudaro ne paties transliuotojo ar kitų Europos kūrėjų sukurti audiovizualiniai kūriniai, o Rusijos Federacijoje sukurtos programos (laidos), kurių
turiniui kompanija BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. neturi jokios įtakos, programos
„Paklydimo teritorija“ ši kompanija taip pat nekontroliuoja ir neturi jai jokios įtakos.
37. Teismas pažymėjo, jog VIĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti teismui valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų sprendimus ir veiksmus, jeigu šie pažeidžia ar neteisėtai apriboja asmens teisę gauti, rinkti ar skleisti informaciją. Toks teisinis reguliavimas reiškia, kad BALTIC MEDIA
ALLIANCE LTD. turėtų teisę apskųsti teismui Sprendimą Nr. KS-12 tik tokiu atveju, jeigu būtent jam šiuo sprendimu būtų pritaikytos VIĮ nustatytos poveikio priemonės, juo
būtų pažeidžiama ar neteisėtai apribota būtent jo teisė gauti, rinkti ar skleisti informaciją.
Šiame teismo sprendime konstatuota, kad Sprendimu Nr. KS-12 pritaikyta poveikio priemonė negalėjo būti taikoma BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD., kad Komisija skundžiamą sprendimą priėmė vadovaudamasi VIĮ 341 straipsnio 11 dalimi, t. y. siekdama jame
nurodytą poveikio priemonę pritaikyti televizijos programos „Ren TV Baltic“ retransliuotojams Lietuvos Respublikoje, turintiems Komisijos išduotą licenciją, šiuo sprendimu
Komisija nesiekė taikyti ir netaikė analogiškų poveikio priemonių ES valstybės narės ar
EEE valstybės jurisdikcijai priklausantiems šios televizijos programos transliuotojams
(įskaitant ir BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD.). Taigi nebuvo jokio pagrindo konstatuoti, kad BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. turi teisę Sprendimą Nr. KS-12 skųsti teismui
ir kad tokia teisė jam kyla iš VIĮ 11 straipsnyje įtvirtinto teisinio reguliavimo.
38. Pareiškėjas teigė, jog Sprendimas Nr. KS-12 gali sąlygoti civilinės žalos atsiradimą. Vertindamas šį argumentą, teismas paminėjo, kad, kaip matyti ir iš skundžiamo
sprendimo turinio, juo tiesiogiai pareiškėjo veikla niekaip nebuvo apribota, o jo sutartiniai santykiai su „televizijos programų retransliuotojais, skleidžiančiais televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos Respublikoje“, kaip ir su televizijos programos „Ren TV
Baltic“ vartotojais, yra civiliniai teisiniai santykiai, kurie nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Paminėta ir tai, kad pareiškėjas šioje byloje ginčijo tik Sprendimo Nr. KS-12 teisėtumą ir pagrįstumą, jis nesiekė galbūt dėl Komisijos veikos priimant šį sprendimą galėjusios atsirasti turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo (CK 6.271 str.). Todėl Komisijos
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veikos teisėtumas ir pagrįstumas priimant skundžiamą Sprendimą Nr. KS-12, kaip ir kitų
elementų, būtinų konstatuoti žalos atsiradimą, nustatymas, taip pat nėra šios administracinės bylos tyrimo dalykas.
39. Teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad skundžiamas Sprendimas Nr. KS-12 nedaro įtakos BALTIC
MEDIA ALLIANCE LTD. teisinei padėčiai ir net šioje administracinėje byloje paduoto
skundo patenkinimo atveju jo teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų
beprasmis. Nenustatęs BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. materialinio teisinio suinteresuotumo dėl byloje pareikšto reikalavimo, teismas atmetė skundą. Tai konstatavus, kiti
BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. ir Komisijos procesiniuose dokumentuose nurodyti
argumentai, susiję su skundžiamo Sprendimo Nr. KS-12 teisėtumu (neteisėtumu), pagrįstumu (nepagrįstumu), buvo teisiškai nereikšmingi. Šiame kontekste teismas atkreipė
dėmesį į tai, kad, kaip matyti iš prie šios administracinės bylos pridėtos administracinės bylos Nr. I-6300-484/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00256-2015-4) medžiagos,
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 15 d. nutartimi patenkino
Komisijos 2015 m. sausio 12 d. prašymą Nr. S-12 ir sankcionavo skundžiamą Sprendimą
Nr. KS-12, padaręs išvadą, jog šis Komisijos sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o pritaikyta poveikio priemonė – proporcinga padarytam pažeidimui.
III.
40. Pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. (toliau – ir apeliantas) apeliaciniame skunde (II t., b. l. 144–176) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą,
taip pat kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 3 straipsnio 1, 2 dalių ir šios direktyvos preambulės 33, 41,
43 punktų aiškinimo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
40.1. Skundžiamu teismo sprendimu nepagrįstai konstatuota, kad apeliantas neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti Komisijos sprendimą. Teismo išvada, jog galimybę apskųsti Komisijos sprendimą teismine tvarka turi tik šiuo sprendimu apribotos programos retransliuotojai, prieštarauja ABTĮ 5 straipsnio 1 daliai ir 22 straipsnio 1 daliai.
Skundžiamu sprendimu pažeistos šios nuostatos. Teisę į teisminę gynybą turi visi asmenys, kurių teisės buvo apribotos. Teismas net nenagrinėjo, ar Komisijos sprendimas daro
įtaką apelianto teisėms, todėl pažeidė ABTĮ 57 straipsnio 6 dalį, 86 straipsnį. Komisijos
sprendimas apeliantui sukėlė tiesiogines teisines pasekmes, todėl nėra pagrindo išvadai
dėl jo teisinio suinteresuotumo nebuvimo. Teismas neteisėtai ignoravo aplinkybę, kad retransliavimo apribojimas faktiškai sukėlė tokias pačias pasekmes, kokias sukeltų tiesioginis transliacijos draudimas. Teismas neįvertino, kad dėl Komisijos sprendimo realios
teisinės pasekmės atsirado tik apeliantui, o ne bet kuriems tretiesiems asmenims. Teismas
ignoravo Komisijos veiksmus, kuriais buvo pripažinta Komisijos sprendimo tiesioginė
įtaka apeliantui. Teismas netinkamai aiškino ir taikė VIĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą,
suteikiančią kiekvienam asmeniui teisę skųsti apribojimus skleisti informaciją.
40.2. Teismas visiškai netinkamai aiškino programų iš ES ir programų iš ne ES
transliavimo sustabdymo procedūras. Teismas neatsižvelgė į tai, kad, priimant Komisijos
sprendimą, privalomai turėjo būti taikoma VIĮ 341 straipsnio 3 dalyje numatyta proce339
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dūra. Teismas padarė neteisingą išvadą, jog Komisijos sprendimas galėjo būti priimtas
taikant VIĮ 341 straipsnio 11 dalyje numatytą procedūrą. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad VIĮ 341 straipsnio 11 dalis yra specialioji teisės norma, turinti pirmenybę prieš
VIĮ 341 straipsnio 3 dalį. Netinkamas VIĮ 341 straipsnio 3 dalies ir VIĮ 341 straipsnio
11 dalies procedūrų išaiškinimas ir taikymas nagrinėjamu atveju reiškia esminį teismo
padarytą pažeidimą.
40.3. Teismas netinkamai taikė programos kilmės šalies principą. Transliuotojo
kilmę Lietuvos teisė sieja tik su transliuotojo veiklos vieta, o ne su transliuojamų programų sukūrimo vieta. Teismas neįvertino, kad ES teisės aktai laisvo transliavimo paslaugų
judėjimą užtikrina pagal transliuotojo kilmės principą, o ne pagal transliuotojo transliuojamos konkrečios laidos sukūrimo šalį.
40.4. Skundžiamu sprendimu pažeistas kitose ES teisės normose įtvirtintas reglamentavimas. Pažeistas Direktyvoje įtvirtintas reguliavimas ir nukrypta
nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktų išaiškinimų dėl iš kitos ES narės
transliuojamų programų ribojimo. Skundžiamu sprendimu pažeistas laisvo paslaugų
judėjimo principas.
40.5. Teismas iš esmės nenagrinėjo Komisijos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.
Teismas nenagrinėjo Komisijos konstatuoto pažeidimo nustatymo pagrįstumo ir poveikio priemonių paskyrimo teisėtumo. Teismas nenagrinėjo Komisijos sprendimu pritaikytų poveikio priemonių proporcingumo. Teismas nenagrinėjo ir nevertino fakto, kad
Komisijos sprendimas buvo priimtas tik paskutiniu metu informavus apeliantą ir net nesuteikus galimybės jam pateikti savo paaiškinimus. Teismas nenagrinėjo ir neatsižvelgė į
pačios Komisijos taikomą praktiką priimant panašaus pobūdžio sprendimus.
40.6. Byloje reikalinga kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. VIĮ
1
34 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reglamentavimas į Lietuvos nacionalinę teisę yra perkeltas įgyvendinant analogišką Direktyvos 3 straipsnio 2 dalies nuostatą. VIĮ 341 straipsnio 3 dalyje numatyti reikalavimai ir tvarka, skirti kitoje ES valstybėje įsikūrusio transliuotojo retransliavimo Lietuvoje apribojimui, yra reglamentuojami ES teisės normų.
Nagrinėjant bylą yra būtinas ES teisės aiškinimas ir taikymas, kuris buvo ignoruotas priimant skundžiamą sprendimą.
41. Atsakovas Lietuvos radijo ir televizijos komisija atsiliepime į apeliacinį skundą
(III t., b. l. 10–21) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d.
sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime
nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:
41.1. Komisijos sprendimu nustatytos poveikio priemonės buvo skirtos aiškiai
identifikuojamai retransliavimo veiklą vykdančių ūkio subjektų grupei. Šio administracinio akto taikymo laikotarpiu retransliavimo veikla pagal VIĮ buvo licencijuojama. Byloje
nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas ginčui aktualiu metu turėjo retransliavimo licenciją, todėl bylą nagrinėjęs teismas pagrįstai nusprendė, kad apeliantui
Komisijos sprendimas nebuvo taikomas ir jis neturi teisinio suinteresuotumo jį ginčyti.
41.2. Komisijos sprendimo panaikinimas nereikštų apelianto teisių ar teisėtų interesų apgynimo, nes šis administracinis aktas jo teisių ir pareigų nenustatė, nepanaikino
ir nepakeitė, o jo neigiamas poveikis tretiesiems asmenims, vykdantiems retransliavimo
veiklą, yra pasibaigęs.
41.3. VIĮ 341 straipsnio 11 dalis byloje nagrinėjamų teisinių santykių atžvilgiu vei340

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

kia kaip specialioji teisės norma ir, atsižvelgiant į specialiosios teisės normos prioriteto
prieš bendrąją teisės normą principą, yra tas teisinis reguliatorius, kurio pagrindu turi
būti atliekama Komisijos sprendimo, priimto vykdant jai pavestas viešojo administravimo funkcijas, teisėtumo ir pagrįstumo revizija.
41.4. Apeliantas sąmoningai klaidingai apeliaciniame skunde tapatina televizijos
programos ir programos sąvokas. Skirtingas šių sąvokų turinys suponuoja teisiškai pagrįstus procedūrinius televizijos programos ir programos laisvo priėmimo ribojimų nustatymo skirtumus.
41.5. VIĮ 341 straipsnio 11 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas lemia, kad šioje
teisės normoje numatytų poveikio priemonių taikymas yra siejamas būtent su konkrečios
programos kilmės šalimi (sukūrimo valstybe).
41.6. Komisijos sprendimo priėmimo metu egzistavo VIĮ 34 straipsnio 11 dalyje
numatytos procesinės juo taikytų poveikio priemonių nustatymo prielaidos.
41.7. Byloje nėra keliami ES teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimai, dėl kurių
reikėtų kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
42. Ši administracinė byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo
Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).
43. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos
2015 m. sausio 12 d. sprendimo Nr. KS-12 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl
televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren
TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“, kuriuo Komisija įpareigojo televizijos
programų retransliuotojus, skleidžiančius televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos
Respublikoje, laikinai, 3 mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos
valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, retransliavimą Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
44. Pareiškėjui BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. skundu kreipusis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl minėto Komisijos Sprendimo Nr. KS-12 panaikinimo,
pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, jog pareiškėjas neturi materialinio
teisinio suinteresuotumo dėl byloje pareikšto reikalavimo, ir jo skundą atmetė.
45. Pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. apeliaciniame skunde nesutinka
su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu ir nurodo, kad skundžiamame teismo
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sprendime nepagrįstai konstatuota, jog pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti Komisijos Sprendimą Nr. KS-12.
46. Taigi nagrinėjamu atveju visų pirma kyla klausimas dėl pareiškėjo materialinio teisinio suinteresuotumo dėl byloje pareikšto reikalavimo, t. y. ar pareiškėjo skundžiamas Komisijos Sprendimas Nr. KS-12 turi poveikį pareiškėjo teisėms, pareigoms ir
teisėtiems interesams.
47. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad teisė kreiptis teisminės gynybos į
administracinį teismą grindžiama konstituciniu teisminės gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje – asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), aiškindamas Konstitucijos
30 straipsnio 1 dalies nuostatas, yra konstatavęs, kad šiomis nuostatomis nustatyta asmens teisė į teisminę pažeistų jo konstitucinių teisių ir laisvių gynybą (Konstitucinio
Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas, 2011 m. birželio 9 d. nutarimas). Teisę į teisminę
pažeistų konstitucinių teisių ir laisvių gynybą turi kiekvienas asmuo, manantis, kad jo teisės ar laisvės pažeistos (Konstitucinio Teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendimas).
48. Teisminės gynybos principo svarba akcentuojama ir tarptautinių teismų praktikoje. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įtvirtina „teisę į teismą“,
kurios dalis teisė kreiptis į teismą, t. y. inicijuoti teisminį procesą, sudaro tik vieną aspektą. Tačiau šis aspektas iš esmės lemia, ar suinteresuotas asmuo galės pasinaudoti kitomis garantijomis, numatytomis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje. Teisminiam procesui taikomi teisingumo, viešumo ir
spartumo standartai iš tiesų tampa beverčiai, jeigu teisminis procesas apskritai nėra pradedamas. Vargu, ar galima kalbėti apie teisinės valstybės principą, jeigu apskritai nėra
įgyvendinama teisė kreiptis teisminės gynybos (žr., pvz., 1975 m. sausio 21 d. sprendimo
Golder prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 4451/70) 34‒36 punktus, 2001 m. gegužės 10 d. sprendimo byloje Z. ir kiti prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 29392/95)
91‒93 punktus, 2001 m. birželio 19 d. sprendimo byloje Kreuz prieš Lenkiją (pareiškimo
Nr. 28249/95) 52 punktą). Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pabrėžiama, jog
teisė į teismą turi būti reali ir veiksminga, o ne teorinė ar iliuzinė (1995 m. gruodžio 4 d.
sprendimo byloje Bellet prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 23805/94) 36 punktas).
49. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir Teisingumo Teismas) taip
pat yra patvirtinęs, jog teisė kreiptis į teismą yra viena sudedamųjų teisinės bendrijos dalių ir kad ją garantuoja Europos Sąjungos sutartimi paremta teisinė tvarka, nes ji
sukūrė išsamią teisinės gynybos priemonių ir procedūrų sistemą tam, kad Teisingumo
Teismas galėtų vykdyti institucijų priimtų aktų teisėtumo kontrolę (žr., pvz., 1986 m. balandžio 23 d. sprendimo Les Verts prieš Parlamentą, 294/83, EU:C:1986:166, 23 punktą).
Teisę į veiksmingą teisminę apsaugą Teisingumo Teismas grindžia bendromis valstybėms
narėms konstitucinėmis tradicijomis bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 6 ir 13 straipsniais (žr., pvz., 1986 m. gegužės 15 d. sprendimo Marguerite
Johnston prieš Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, EU:C:1986:206,
18 punktą). Veiksmingos teisminės gynybos principas yra bendrasis Sąjungos teisės principas, kuris įtvirtintas ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje
(žr., pvz., 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo DEB Deutsche Energiehandels- und
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Beratungsgesellschaft mbH prieš Bundesrepublik Deutschland, C-279/09, EU:C:2010:811,
30 ir 31 punktus, 2011 m. kovo 1 d. nutarties Claude Chartry prieš Belgijos valstybę,
C-457/09, EU:C:2011:101, 25 punktą ir 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Brahim Samba
Diouf prieš Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, C-69/10, EU:C:2011:524,
49 punktą).
50. Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos kontekste pastebi, kad nors teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo,
norintis inicijuoti teismo procesą, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau pagal nuoseklią
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikrų procesinių reikalavimų (žr., pvz., 2016 m. gruodžio 7 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS-862-525/2016, 2017 m. balandžio 12 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. eAS-379-492/2017, 2017 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1202-858/2017, 2017 m. gegužės 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-434-492/2017 ir kt.).
51. Reikia pažymėti, jog vienas iš reikalavimų, įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį teismą, yra suinteresuoto asmens kreipimasis dėl teisės ar įstatymų saugomo
intereso pažeidimo. Suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą tik dėl to,
kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1157/2009, 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A-1238-552/2015, 2016 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-306492/2016, 2017 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-573-502/2017
ir kt.). Reikalavimas dėl suinteresuotumo paduoti skundą ar prašymą kildinamas iš
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendrosios nuostatos, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Be to, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, skundą
(prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo
(neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi
interesai yra pažeisti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą konstatavo,
kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio
1 dalies nuostatas, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų
teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad
asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą (žr., pvz.,
2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009, 2016 m.
rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-747-502/2016, 2016 m. spalio 12 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS-607-624/2016 ir kt.). Tačiau nurodytos nuostatos
taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo
pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti,
ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises
(įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens
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nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2–4 punktuose numatytų būdų (žr., pvz., 2016 m. lapkričio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-78624/2016, 2016 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-941-602/2016,
2017 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-286-552/2017, 2017 m.
sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-573-502/2017 ir kt.).
52. Svarbu pastebėti, kad viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir
platinimo, taip pat viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų atsakomybės kontekste teisė
kreiptis į teismą detalizuojama Visuomenės informavimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, kurioje skelbiama, kad kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti teismui valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų sprendimus ir veiksmus, jeigu šie pažeidžia ar
neteisėtai apriboja asmens teisę gauti, rinkti ar skleisti informaciją. Kaip matyti iš šios
nuostatos, joje taip pat įtvirtinta suinteresuoto asmens kreipimosi į teismą sąlyga – tik dėl
tokių valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų sprendimų ar veiksmų,
kurie pažeidžia ar neteisėtai apriboja asmens teisę gauti, rinkti ar skleisti informaciją.
53. Nagrinėjamu atveju Komisija dėl to, kad Lietuvos Respublikoje retransliuojamoje televizijos programoje „Ren TV Baltic“ parodyta Rusijos Federacijoje sukurta
programa „Paklydimo teritorija“ atitiko Visuomenės informavimo įstatymo (bylai aktuali įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d.) 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte (kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas <…>) ir 2 dalyje (draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią
jo garbę ir orumą) numatytus kriterijus ir yra draudžiama skelbti visuomenės informavimo priemonėse, skundžiamu Sprendimu Nr. KS-12 įpareigojo televizijos programų retransliuotojus, skleidžiančius televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos
Respublikoje, laikinai, 3 mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos
valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, retransliavimą Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
54. Šios bylos kontekste pažymėtina, kad programa ir televizijos programa nėra
tapatūs dalykai: programa – tai savarankiškų savo turiniu ir struktūra garsų arba vaizdų,
perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, paprastai sudaranti atskirą nustatyto programų tvarkaraščio arba katalogo vienetą ir atitinkanti radijo ir (ar) televizijos
programų formą ir turinį (vaidybinis filmas, sporto ar kitoks renginys, situacijų komedija,
dokumentinis filmas, programa vaikams, originalus dramos kūrinys, anonsas, komercinis
audiovizualinis pranešimas, pokalbių programa, žinių programa ir kt.) (Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 46 d.), o televizijos programa – tai televizijos programų transliuotojo transliuojamų programų, skleidžiamų visuomenei elektroninių ryšių tinklais,
visuma (Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 66 d.). Byloje nagrinėjamu atveju programa laikytina Rusijos Federacijoje sukurta programa „Paklydimo teritorija“, o televizijos
programa – Lietuvos Respublikoje retransliuojama televizijos programa „Ren TV Baltic“,
per kurią minėta programa buvo parodyta. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog retransliavimas – tai visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslauga, kurią teikia
retransliuotojas, skirta priimti transliuojamas užbaigtas radijo ir (ar) televizijos programas
ar atskiras programas ir tuo pačiu metu nepakeistas perduoti visuomenei elektroninių ryšių
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tinklais (Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 58 d.), o retransliuotojas – tai asmuo, kuris retransliuoja visuomenei nepakeistas transliuojamas radijo ir (ar) televizijos programas
arba atskiras programas (Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 60 d.).
55. Primintina, kad pareiškėjo skundžiamas Komisijos Sprendimas Nr. KS-12 savo
pobūdžiu atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintus individualaus teisės akto požymius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS-714-624/2015).
56. Pirminis Komisijos Sprendimo Nr. KS-12 vertinimas sudaro pagrindą teigti,
jog tiesioginiai sprendimo adresatai, kuriems yra pritaikyta poveikio priemonė, yra retransliuotojai, skleidžiantys televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos Respublikoje.
Byloje nustatyta aplinkybė, kuri ginčo šalių nėra kvestionuojama, jog pareiškėjas BALTIC
MEDIA ALLIANCE LTD. nėra retransliuotojas, skleidžiantis televizijos programą
„Ren TV Baltic“ Lietuvos Respublikoje. Taigi pareiškėjas nėra tas subjektas, kuriam individualus administracinis aktas yra adresuotas tiesiogiai. Tačiau, pareiškėjo teigimu,
Sprendimas Nr. KS-12 jam sukėlė teisines pasekmes.
57. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima,
jog kiti subjektai nei tie, kuriems administracinis sprendimas skirtas, gali remtis tuo, jog
jie yra suinteresuoti tokio sprendimo sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis. Asmens teisės kreiptis teisminės gynybos įgyvendinimas nesusijęs su sąlyga, jog galimai neteisėti
valstybės valdžios institucijų priimti sprendimai turi būti tiesiogiai adresuoti asmeniui,
kuris kreipiasi teisminės gynybos. Vien to, kad administracinis sprendimas savo forma,
pobūdžiu ar tekstu yra priimtas ne pagal asmens, kuris kreipėsi teisminės gynybos, prašymą, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog juo negali būti sukuriama specifinių
ar naujų pareigų kitiems asmenims, jog tokie aktai negali turėti kitokio poveikio kitų asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams (žr., pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos
2010 m. lapkričio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-548/2010, 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-601-438/2016, 2016 m. lapkričio 23 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS-850-438/2016 ir kt.).
58. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką kiti subjektai nei sprendimo adresatai gali manyti, kad šis teisės aktas yra konkrečiai su jais susijęs tik tuomet,
jei šis juos paveikia dėl jiems būdingų savybių arba faktinių aplinkybių, kurios juos išskiria iš kitų asmenų ir todėl individualizuoja taip pat, kaip ir asmenis, kuriems šis aktas yra skirtas (be kita ko, žr. 1963 m. liepos 15 d. sprendimo Plaumann prieš Komisiją,
25/62, EU:C:1963:17, 223 punktą, 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimo Komisija prieš
Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C-78/03 P, EU:C:2005:761, 33 punktą). Iš
Teisingumo Teismo praktikos taip pat matyti, kad jei sprendimas paveikia grupę asmenų, kurie buvo nustatyti arba kuriuos buvo galima nustatyti priimant šį aktą dėl grupės
nariams būdingų kriterijų, šis aktas gali būti konkrečiai susijęs su šiais asmenimis tiek,
kiek jie sudaro apibrėžtą ūkio subjektų grupę (žr. 1985 m. sausio 17 d. sprendimo PiraikiPatraiki ir kt. prieš Komisiją, 11/82, EU:C:1985:18, 31 punktą, 2006 m. birželio 22 d.
sprendimo Belgija ir Forum 187 prieš Komisiją, C-182/03 ir C-217/03, EU:C:2006:416,
60 punktą). Taip gali būti, be kita ko, tuomet, kai sprendimas pakeičia iki jį priimant
asmens įgytas teises (be kita ko, žr. 1965 m. liepos 1 d. sprendimą Toepfer ir GetreideImport Gesellschaft prieš Komisiją, 106/63 ir 107/63, EU:C:1965:65, 2008 m. kovo 13 d.
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sprendimo Europos Bendrijų Komisija prieš Infront WM AG, C-125/06 P, EU:C:2008:159,
70–72 punktus).
59. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat pažymi, jog tam, kad teisė į teismą
būtų veiksminga, asmuo turi turėti aiškią, realią galimybę ginčyti aktą, kuriuo yra paveikiamos jo teisės (žr., pvz., 2003 m. balandžio 4 d. sprendimą byloje Nunes Dias prieš
Portugaliją (pareiškimų Nr. 2672/03 ir 69829/01), 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo byloje Lupeni Greek Catholic Parish and Others prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 76943/11)
86 punktą).
60. Tokiu atveju, koks susiklostė nagrinėjamoje byloje, t. y. kuomet Komisijos
Sprendimas Nr. KS-12 nėra adresuotas tiesiogiai pareiškėjui, būtina nustatyti, ar ginčijamu Sprendimu Nr. KS-12 pareiškėjo teisėms, pareigoms ar įstatymų saugomiems interesams yra daromas poveikis anksčiau aptartais būdais.
61. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, tą nustatė ir pirmosios instancijos teismas, jog pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. yra Anglijoje ir Velse registruota (I t., b. l. 30, 31) kanalo „Ren TV Baltic“ transliavimo bendrovė (I t., b. l. 52), turinti
Jungtinės Karalystės Ryšių tarnybos išduotą licenciją (I t., b. l. 44–47). Taigi pareiškėjas
laikytinas Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiu asmeniu.
62. Nagrinėjamos bylos kontekste reikia pažymėti, kad televizijos programų transliavimas– taivisuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslauga, kurią
teikia visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjas, skirta
programoms žiūrėti pagal programų tvarkaraštį jų transliavimo metu (Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 67 d.), o televizijos programų transliuotojas – tai televizijos
programų transliavimo paslaugų teikėjas, kuriam tenka redakcinė atsakomybė už visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos turinio parinkimąir
jo išdėstymą televizijos programų tvarkaraštyje ir kuris kuria, rengia televizijos programas ir (ar) atskiras programas ir jas perduoda visuomenei arba leidžia kitam asmeniui nepakeistas perduoti visuomenei (Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 68 d.).
Visuomenės informavimo įstatyme visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugaapibrėžiama kaip televizijos programų transliavimas, užsakomoji visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslauga, komercinių audiovizualinių pranešimų skelbimo paslauga, už kurių turinio parinkimą redakcinė atsakomybė
tenka visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjui, vykdančiam ūkinę komercinę veiklą informavimo, pramogų ar švietimo tikslais, elektroninių ryšių tinklais transliuojančiam (perduodančiam) visuomenei programas (2 str. 80 p.).
63. Kaip matyti iš anksčiau išdėstytų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų (2 str. 68 d.), televizijos programų transliavimo paslaugų teikėjas yra atsakingas dėl
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo – turinio parinkimoir jo išdėstymo televizijos programų tvarkaraštyje. Direktyvos nuostatose, kurias įgyvendina Visuomenės
informavimo įstatymas, taip pat numatyta, jog žiniasklaidos paslaugų teikėjas prisiima
redakcinę atsakomybę už audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos turinio parinkimą ir
sprendžia, kokia tvarka jis organizuojamas (1 str. 1 d. d p.). Pažymėtina, jog redakcinė
atsakomybė– taiviešosios informacijos rengėjui ir (ar) viešosios informacijos skleidėjui,
išskyrus retransliuotoją, tenkanti atsakomybė už kontrolę, atliekamą rengiant viešąją informaciją visuomenei, ruošiant ją skleisti ir šią informaciją skleidžiant, taip pat atrenkant
programas ir jas išdėstant chronologine tvarka programų tvarkaraštyje ir (ar) pateikiant
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programas kataloge (Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 53 d.). Direktyvoje redakcinė atsakomybė apibrėžiama kaip veiksminga kontrolė tiek atrenkant programas, tiek ir
jas išdėstant chronologine tvarka televizijos programų transliavimo atveju, ar pateikiant
kataloge užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo atveju; redakcinė atsakomybė nebūtinai reiškia pagal nacionalinę teisę numatomą teisinę atsakomybę
už teikiamų paslaugų turinį (1 str. 1 d. c p.). Nors byloje nagrinėjamu atveju pareiškėjui
redakcinė atsakomybė nebuvo taikoma, išplėstinė teisėjų kolegija vertina, kad išdėstytos
nuostatos dėl visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjo (televizijos programų transliuotojo) statuso ir jo atsakomybėsuž visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos (taip pat ir programų) turinio parinkimąir jo išdėstymą televizijos programų tvarkaraštyje yra reikšmingos atskleidžiant
televizijos programų transliavimo specifiką ir tai, jog ir retransliavimo atveju televizijos
programų transliuotojas yra atsakingas už jo sudarytą televizijos programą, inter alia ir
atitinkamų programų įtraukimą į televizijos programą.
64. Iš bylos duomenų matyti, jog naudodamasis Jungtinės Karalystės Ryšių tarnybos išduota licencija suteiktomis teisėmis pareiškėjas formuoja (sudaro) televizijos
programos „Ren TV Baltic“ turinį, transliavimo tvarkaraštį ir perduoda televizijos programą „Ren TV Baltic“ Latvijoje (Rygoje) veikiančiai transliavimo studijai, iš kurios ją
priima Lietuvoje veikiantys kabelinių televizijų operatoriai (I t., b. l. 42–46, 50–65).
Televizijos programos „Ren TV Baltic“ techninį perdavimą į Lietuvos teritoriją kabeliniu būdu vykdo UAB „Alytaus kabelinė televizija“, UAB „Vinita“, UAB „Balticum TV“,
Marijampolės kabelinė televizija, UAB „CGATES“, o IP TV būdu AB „TEO Lt“ (I t.,
b. l. 53). Įvertinus pareiškėjo vykdomą veiklą matyti, jog pareiškėjas veikia kaip visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, kitaip tariant – televizijos programų transliuotojas. Taigi pareiškėjas yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje
narėje – Jungtinėje Karalystėje – įsteigtas televizijos programų transliuotojas, teikiantis
audiovizualines paslaugas bei organizuojantis jų patekimą į kitų valstybių (inter alia
Lietuvos Respublikos) rinką, o jo transliuojama televizijos programa „Ren TV Baltic“
Lietuvoje esančius vartotojus pasiekia per retransliuotojus, perduodančius visuomenei
nepakeistą pareiškėjo sudarytą televizijos programą „Ren TV Baltic“. Svarbu pažymėti
ir tai, jog televizijos programų transliuotojas, sudarantis televizijos programos turinį, yra
suinteresuotas, kad jo parengta televizijos programa ir (ar) atskiros programos pasiektų
vartotojus (televizijos žiūrovus).
65. Atsižvelgiant į aptartą pareiškėjo statusą (Jungtinėje Karalystėje įsteigtas televizijos programų, inter aliatelevizijos programos „Ren TV Baltic“ transliuotojas) ir nuosekliai vertinant Komisijos Sprendimu Nr. KS-12 pritaikyta poveikio priemone sukeliamas
teisines pasekmes, matyti, jog dėl Komisijos Sprendimo Nr. KS-12 pareiškėjo, perduodančio televizijos programą „Ren TV Baltic“ šios programos retransliuotojams Lietuvos
Respublikoje, teisės buvo paveiktos: dėl skundžiamu Sprendimu Nr. KS-12 televizijos
programos „Ren TV Baltic“ retransliuotojams Lietuvos Respublikoje pritaikytos poveikio
priemonės pareiškėjo sukurtos televizijos programos „Ren TV Baltic“ atitinkamų programų perdavimas Lietuvos Respublikos teritorijoje per Lietuvoje veikiančius retransliuotojus tapo nebegalimas, nors, kaip buvo paminėta anksčiau, pareiškėjas yra suinteresuotas,
kad jo parengta televizijos programa „Ren TV Baltic“ ir (ar) atskiros programos pasiektų
vartotojus (televizijos žiūrovus). Šiuo atveju matyti, kad Sprendimu Nr. KS-12 pritaikyta
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poveikio priemone buvo paveikta pareiškėjo ūkinė veikla – audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugų teikimas, kadangi pareiškėjo teikiama paslauga – televizijos programos „Ren
TV Baltic“ atitinkamų programų transliavimas – buvo apribota ir pareiškėjas neteko galimybės televizijos programos „Ren TV Baltic“ atitinkamų programų perduoti televizijos
programos „Ren TV Baltic“ žiūrovams bei taip pasiekti vartotojus.
66. Aplinkybę, jog ginčijamas Sprendimas Nr. KS-12 veikia pareiškėjo teisinę padėtį, patvirtina ir tai, jog, Komisijos priimtu Sprendimu Nr. KS-12 pritaikius poveikio
priemonę televizijos programos „Ren TV Baltic“ atitinkamų programų retransliavimui,
pareiškėjo teisėms buvo nustatyti nauji suvaržymai, t. y. tokie suvaržymai, kurių nebuvo tuo metu, kai jis įgijo licenciją transliuoti šią televizijos programą (I t., b. l. 46–47,
51–53), ir šie suvaržymai apsunkina pareiškėjo teisės laisvai teikti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas įgyvendinimą ir trukdo jomis laisvai disponuoti (šiuo aspektu kaip papildomą šaltinį taip pat žr. Teisingumo Teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimo Europos
Bendrijų Komisija prieš Infront WM AG, C-125/06 P, EU:C:2008:159, 52 punktą).
Sprendimu Nr. KS-12 pritaikytos poveikio priemonės galiojimo laikotarpiu norėdamas
toliau transliuoti televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos Respublikos teritorijoje
per Lietuvoje veikiančius retransliuotojus pareiškėjas galėjo patirti neigiamų ekonominių pasekmių, taip pat jam galėjo tekti atlikti atitinkamus televizijos programos „Ren TV
Baltic“ pakeitimus ar turinio pertvarkymą.
67. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju Jungtinėje Karalystėje įsisteigęs pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD., transliuodamas televizijos programą „Ren TV Baltic“ į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, įgyvendino pagrindinę savo
ekonominę laisvę – paslaugų teikimo laisvę. 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva), kurią įgyvendina
Visuomenės informavimo įstatymas, 1 straipsnio a dalyje audiovizualinės žiniasklaidos
paslauga apibrėžiama kaip paslauga, apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
(toliau – ir SESV) 56 ir 57 straipsniuose, už kurią redakcinę atsakomybę prisiima žiniasklaidos paslaugų teikėjas ir kurios pagrindinis tikslas – informavimo, pramogų ar švietimo tikslais teikti programas plačiajai visuomenei elektroninių ryšių tinklais, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a punkte. Tokia audiovizualinės žiniasklaidos
paslauga – tai televizijos programų transliavimas, kaip apibrėžta šios dalies e punkte, arba
užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kaip apibrėžta šios dalies g punkte
(i p.); komercinis audiovizualinis pranešimas (ii p.). Tame pačiame straipsnyje pateiktas
televizijos programų transliavimo ar televizijos programų apibrėžimas – audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, kurią teikia žiniasklaidos paslaugų teikėjas, skirta vienu metu
žiūrėti programas pagal programų tvarkaraštį (1 str. e d.); taip pat transliuotojo apibrėžimas – televizijos programų žiniasklaidos paslaugų teikėjas (1 str. f d.).
68. Teisingumo Teismas yra nurodęs, jog pagal SESV 56 straipsnį Sąjungoje uždraudžiami laisvės teikti paslaugas apribojimai, taikomi valstybių narių piliečiams, kurie
yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje negu paslaugos gavėjo pilietybės valstybė (2013 m.
rugsėjo 24 d. sprendimo Leyla Ecem Demirkan prieš Bundesrepublik Deutschland,
C-221/11, EU:C:2013:583, 33 punktas). Pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją SESV 56 straipsnis suteikia asmenims teises, kuriomis jie gali remtis teisme ir ku348
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rias turi ginti nacionaliniai teismai (žr. 1974 m. gruodžio 3 d. sprendimo Van Binsbergen
prieš Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, 33/74, EU:C:1974:131,
26 punktą, 1974 m. gruodžio 4 d. sprendimo Van Duyn prieš Home Office, 41/74,
EU:C:1974:133, 7 punktą, 2007 m. sausio 11 d. sprendimo ITC Innovative Technology
Center GmbH prieš Bundesagentur für Arbeit, C-208/05, EU:C:2007:16, 67 punktą).
Nacionaliniai teismai, neatsižvelgdami į procesinį pagrindą, kuriuo remiantis į juos kreipiamasi, turi imtis visų priemonių, būtinų garantuojant ūkio subjektų laisvės teikti paslaugas įgyvendinimą valstybėje narėje ir situacijose, kurios priskiriamos Sąjungos teisės
taikymo sričiai (žr. 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Ladbrokes Betting & Gaming LTD ir
kt. prieš Stichting de Nationale Sporttotalisator, C-258/08, EU:C:2010:308, 49 punktą).
Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, jog SESV 56 ir 57 straipsniai taikomi ir tada,
kai nei paslaugos teikėjas, nei gavėjas nekeliauja, bet keliauja pati paslauga (pvz., telefonu, faksu, elektroniniu paštu, internetu ar kabeliniais tinklais) (žr., pvz., 1995 m. gegužės 10 d. sprendimą Alpine Investments BV prieš Minister van Financiën, C-384/93,
EU:C:1995:126, 1988 m. balandžio 26 d. sprendimą Bond van Adverteerders ir kt. prieš
Nyderlandų valstybę, 352/85, EU:C:1988:196). Bond van Adverteerders byloje Teisingumo
Teismas pažymėjo, jog programų perdavimas į užsienį susideda iš dviejų atskirų sienas
kertančių paslaugų: 1) paslaugos, kurias priimančios valstybės (Nyderlandų) kabelinių
ryšių bendrovės perduodančios valstybės (Liuksemburgo) transliuotojams teikia retransliuodamos programas savo abonentams; 2) paslaugos, kurios perduodančios valstybės
transliuotojai priimančios valstybės (Nyderlandų) reklamos užsakovams teikia transliuodami potencialiems klientams Nyderlanduose skirtas reklamas (14–15 punktai). Taigi pareiškėjo teisė ginti savo apribojamas teises teikti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas
kyla iš Europos Sąjungos teisės (SESV, taip pat Direktyvos).
69. Išdėstytos aplinkybės vertintinos kaip atskleidžiančios materialinį pareiškėjo
suinteresuotumą savo teisių gynimu ir tai, jog Komisijos Sprendimas Nr. KS-12 pareiškėjo teisių ir interesų atžvilgiu turi nedelsiamą, tikrą ir įpareigojantį pobūdį. Atsižvelgiant
į tai, konstatuotina, kad kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje – Jungtinėje
Karalystėje – įsteigtas subjektas, teikiantis audiovizualines žiniasklaidos paslaugas bei organizuojantis jų patekimą į Lietuvos Respublikos rinką, (televizijos programų transliuotojas) turi materialinį teisinį suinteresuotumą dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos
sprendimo, kuriuo retransliuotojams, per kuriuos pastarasis televizijos programų transliuotojas perduoda jo sudarytą televizijos programą ir tokiu būdu ji pasiekia vartotojus,
pritaikoma poveikio priemonė – atitinkamos televizijos programos tam tikrų programų
retransliavimo Lietuvos Respublikos teritorijoje sustabdymas, teisėtumo ir pagrįstumo.
Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog Komisijos Sprendimu Nr. KS12 pareiškėjo veikla niekaip nebuvo apribota ir jis neturi materialinio teisinio suinteresuotumo dėl byloje pareikšto reikalavimo.
70. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiame procesiniame sprendime pateiktais išaiškinimais suformuojama aiški teismų praktikos kryptis dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančio televizijos programų
transliuotojo teisės ginčyti retransliuotojams, skleidžiantiems tokio televizijos programų
transliuotojo sudarytą televizijos programą Lietuvos Respublikoje, skirtą sprendimą, kuriuo laikinai sustabdomas televizijos programų transliuotojo sudarytos televizijos programos atitinkamų programų retransliavimas. Tokia teismų praktikos raida, išplėstinės
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teisėjų kolegijos manymu, yra konstituciškai pateisinama, pagrįsta ir objektyviai būtina,
siekiant užtikrinti konstitucinius teisinio tikrumo ir aiškumo imperatyvus visuomenės
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo apribojimo srityje.
V.
71. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad materialinio ginčo tarp pareiškėjo ir
Komisijos esmę, be kita ko, sudaro tai, ar pareiškėjo paslaugų teikimo laisvė buvo apribota laikantis Visuomenės informavimo įstatyme nustatytos tvarkos.
72. Nors pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė dėl to, jog jis
neturi materialinio teisinio suinteresuotumo, teismas taip pat pasisakė ir dėl pareiškėjo argumentų, kuriais buvo ginčijamas Sprendimo Nr. KS-12 teisėtumas ir pagrįstumas,
bei konstatavo, jog Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 11 dalyje yra įtvirtinta specialioji teisės norma to paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo
atžvilgiu, ir, sistemiškai aiškindamas nurodytą teisinį reguliavimą, padarė išvadą, kad
Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas turi būti taikomas tais atvejais, kai Komisija, nustačiusi Visuomenės informavimo
įstatymo 341 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus teisinius pagrindus, siekia riboti kitos Europos
Sąjungos valstybės narės, EEE valstybės, Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be
sienų ratifikavusios Europos valstybės, o ne Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų veiklą. Pirmosios instancijos
teismo vertinimu, Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių televizijos programų
retransliuotojų veikla gali būti ribojama vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 11 dalimi.
73. Pareiškėjas nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu ir teigia, jog netinkamas Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 dalies ir 11 dalies
procedūrų išaiškinimas bei taikymas nagrinėjamu atveju reiškia esminį pirmosios instancijos teismo padarytą pažeidimą.
74. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 11 dalyje, kuria vadovaujantis nagrinėjamu atveju buvo priimtas byloje skundžiamas sprendimas, nurodyta, jog iš ne Europos Sąjungos valstybių narių,
Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos
be sienų ratifikavusių Europos valstybių televizijos programų ir (ar) atskirų programų,
ir (ar) katalogų laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje gali būti sustabdytas Komisijos
sprendimu, jeigu tokios valstybių televizijos programos ir (ar) atskiros programos, ir
(ar) katalogai pažeidžia šio įstatymo 17 arba 19 straipsnių reikalavimus. Komisija savo
sprendime nurodo, kokios priemonės ir nuo kada bus taikomos, siekiant sustabdyti minėtų televizijos programų ir (ar) atskirų programų, ir (ar) katalogų priėmimą Lietuvos
Respublikos teritorijoje. Numatomos taikyti priemonės turi būti proporcingos padarytiems pažeidimams.
75. Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog iš
Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos
Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių transliuojamų ar retransliuojamų televizijos programų laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje laikinai sustabdomas, kai yra visos šios sąlygos: tokios televizijos programos pažeidžia šio
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įstatymo 17 straipsnio, 19 straipsnio 1 dalies 3 punkto ar 19 straipsnio 1 dalies 4 punkto
reikalavimus (1 p.); šios dalies 1 punkte nurodytas pažeidimas padaromas pakartotinai
per 12 mėnesių nuo pirmo pažeidimo padarymo dienos (2 p.); Komisija, gavusi rašytinę
kompetentingos institucijos išvadą dėl įtariamo pažeidimo, pranešė televizijos programų
transliuotojui ir Europos Komisijai apie įtariamus pažeidimus ir apie priemones, kurių
Komisija ketina imtis, jeigu tokie pažeidimai pasikartos (3 p.); konsultuojantis su televizijos programas transliuojančia valstybe ir Europos Komisija nepavyksta susitarti abipusiu
sutarimu per 15 dienų nuo šiosdalies 3 punkte nurodyto įspėjimo ir tariami pažeidimai
daromi toliau (4 p.). Pastebėtina, jog Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio
3 dalyje yra išdėstytos Direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams iš esmės analogiškos sąlygos, kurioms esant galima nesilaikyti įpareigojimo valstybėms narėms užtikrinti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priėmimo laisvę ir savo teritorijoje
neriboti jų perdavimo iš kitų valstybių narių dėl priežasčių, kurios patenka į Direktyva
koordinuojamas sritis (Direktyvos 3 str. 1 d.), kitaip tariant, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, teikiamų iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių
Europos valstybių, laisvo priėmimo Lietuvos Respublikoje laikino sustabdymo sąlygos.
76. Kaip matyti iš išdėstytų nuostatų, televizijos programų iš Europos Sąjungos narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių ir ne iš Europos Sąjungos valstybių narių,
Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių laisvo priėmimo apribojimui yra numatytos
skirtingos procedūros. Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 ir 11 dalyse
reguliuojami skirtingi atvejai, kuomet televizijos programa į Lietuvos Respubliką yra perduodama iš skirtingų valstybių, todėl apribojant visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo laisvę pirmiausia yra svarbu nustatyti, iš kokios
valstybės paslauga yra teikiama, t. y. svarbu nustatyti kilmės valstybę.
77. Įvertinus Visuomenės informavimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatas
pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai yra nustatomi pagal visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjo pagrindinę buveinę
(Lietuvos Respublikoje) ir pagal tai, kur yra priimami redakciniai sprendimai dėl visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų. Iš esmės taikant tokius
pat kriterijus (pagal buveinės vietą ir pagal tai, kur yra priimami redakciniai sprendimai)
ir pagal Direktyvą yra nustatoma, aržiniasklaidos paslaugų teikėjas yra laikomas įsisteigusiu Europos Sąjungos valstybėje narėje (2 str. 3 d.). Taigi nustatant, iš kokios valstybės
audiovizualinė žiniasklaidos paslauga yra teikiama, yra svarbu nustatyti paslaugų teikėjo
buveinę ir tai, kur yra priimami redakciniai sprendimai dėl visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų.
78. Nagrinėjamu atveju byloje skundžiamu Sprendimu Nr. KS-12 buvo sustabdytas televizijos programos „Ren TV Baltic“ atitinkamų programų retransliavimas Lietuvos
Respublikoje. Byloje nustatyta aplinkybė, jog televizijos programos „Ren TV Baltic“
transliavimo bendrovė (I t., b. l. 52) yra pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD.,
registruota Anglijoje ir Velse (I t., b. l. 30, 31) ir turinti Jungtinės Karalystės Ryšių tarnybos „OFCOM“ išduotą licenciją (I t., b. l. 44–47), bei kuri, laikytina, inter alia priima
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ir redakcinius sprendimus dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų. Pagal Direktyvos
nuostatas pareiškėjas laikytinas žiniasklaidos paslaugų teikėju, kurio buveinė yra Europos
Sąjungos valstybėje narėje, ir toje valstybėje narėje yra priimami redakciniai sprendimai dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų (Direktyvos 2 str. 3 d. a p.). Taigi nagrinėjamoje byloje televizijos programa buvo transliuojama (audiovizualinės žiniasklaidos
paslauga buvo teikiama) iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės. Šios aplinkybės laikytinos pagrindžiančiomis tai, kad šiuo atveju apribojant pareiškėjo, įsisteigusio kitoje
Europos Sąjungos valstybėje narėje, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo laisvę buvo būtina taikyti Visuomenės informavimo įstatymo
341 straipsnio 3 dalyje numatytą iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių transliuojamų ar retransliuojamų televizijos programų laisvo
priėmimo Lietuvos Respublikoje laikino sustabdymo procedūrą. Teisingumo Teismas
taip pat yra nurodęs, jog valstybės narės jurisdikcija ratione personae (asmenų, subjektų požiūriu) dėl transliuotojo gali būti pagrįsta tik transliuotojo ryšiu su tos valstybės
teisine sistema, kuri iš esmės sutampa su įsisteigimo samprata, kaip ji yra nurodyta EB
Sutarties 59 straipsnio 1 dalyje (dabar – SESV 56 straipsnio 1 dalis), kurios formuluotė suponuoja, kad paslaugų teikėjas ir gavėjas būtų įsteigti dvejose skirtingose valstybėse narėse (žr. 1997 m. liepos 9 d. sprendimą Konsumentombudsmannen (KO) prieš De
Agostini (Svenska) Förlag AB ir TV-Shop i Sverige AB, sujungtos bylos C-34/95, C-35/95 ir
C-36/95, EU:C:1997:344, 29 punktą, 1996 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Europos Bendrijų
Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę, C-222/94,
EU:C:1996:314, 42 punktą).
79. Tai, jog programa „Paklydimo teritorija“, dėl kurios buvo priimtas Sprendimas
Nr. KS-12 ir kurioje skleistą informaciją Komisija pripažino atitinkančia Visuomenės
informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte (kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas <…>) ir 2 dalyje (draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą) numatytus
kriterijus ir draudžiamą skelbti visuomenės informavimo priemonėse, buvo sukurta
Rusijos Federacijoje, šiuo atveju neturi lemiamos reikšmės. Visuomenės informavimo
įstatyme visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo
laisvės apribojimas yra siejamas ne su atskirų programų sukūrimo valstybe, o su valstybe, iš kurios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslauga yra
teikiama. Argumentai, jog Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 11 dalyje yra numatyta galimybė apribojimus taikyti ne tik televizijos programai, o (ar) atskiroms programoms ir (ar) katalogams, nesudaro pagrindo kitaip aiškinti Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 dalyje ir 11 dalyje numatytų procedūrų atribojimą.
Nagrinėjamu atveju visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų
teikimo laisvės apribojimas nepagrįstai buvo susietas su transliuojamų atskirų programų
(laidų) sukūrimo valstybe, t. y. Rusijos Federacija.
80. Atsakovas taip pat nurodo, kad, jo manymu, Direktyvos nuostatos tuo atveju,
kai televizijos programa yra retransliuojama, nėra taikomos. Išplėstinė teisėjų kolegija su
tokiais atsakovo argumentais nesutinka.
81. Pažymėtina, jog Direktyva kodifikavo ir panaikino Tarybos direktyvą 89/552/
EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/36/EB. Iš ankstesnių direktyvų teks352
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tų matyti, jog jose buvo nurodoma, kad valstybės narės šios direktyvos reguliuojamose
srityse užtikrina televizijos programų priėmimo laisvę ir savo teritorijoje neriboja televizijos programų iš kitų valstybių narių retransliavimo (1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 89/552/EEB 2 str. 2 d.). 2010 m.
kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) 3 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jog valstybės narės užtikrina audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priėmimo laisvę ir savo teritorijoje neriboja jų perdavimo
iš kitų valstybių narių dėl priežasčių, kurios patenka į šia direktyva koordinuojamas sritis. Angliškame Direktyvos tekste 3 straipsnio 1 dalyje kalbant apie audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų neribojamą perdavimą yra vartojamas terminas „retransmissions“
(Member States shall ensure freedom of reception and shall not restrict retransmissions<…>), kuris reiškia retransliavimą. Vokiškame Direktyvos tekste vartojamas terminas
„Weiterverbreitung“, kas reiškia tolesnį perdavimą, platinimą; prancūziškame Direktyvos
tekste taip pat vartojamas terminas „retransmission“. Taigi televizijos programos perdavimas pagal Direktyvos nuostatas iš esmės reiškia tą patį kaip ir retransliavimas, dėl to
nėra pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, jog retransliuojant televizijos programą
Direktyvos nuostatos netaikytinos. Primintina, jog Visuomenės informavimo įstatymo2 straipsnio 58 dalyje retransliavimas apibrėžiamas kaipvisuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslauga, kurią teikia retransliuotojas, skirta priimti transliuojamas užbaigtas radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas ir tuo pačiu
metu nepakeistas perduoti visuomenei elektroninių ryšių tinklais. Šis apibrėžimas sudaro
pagrindą vertinti, jog ir Visuomenės informavimo įstatymeretransliavimas yra suprantamas kaip televizijos programų perdavimas. Taip pat pastebėtina, jog retransliuojant
transliuotojo sudaromą televizijos programą, kuriam, kaip jau minėta anksčiau, tenka ir
redakcinė atsakomybė už televizijos programos turinio parinkimąir jo išdėstymą televizijos programų tvarkaraštyje, retransliuotojas įtakos televizijos programai nedaro ir televizijos programos turinys nėra keičiamas. Retransliuotojas atlieka televizijos programos
perdavimo funkciją, o teisės ir pareigos dėl televizijos programos lieka televizijos paslaugos teikėjui (transliuotojui).
82. Be to, Teisingumo Teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog iš
Direktyvos 89/552 9 ir 10 konstatuojamųjų dalių matyti, kad kliūtys, kurias Sąjungos teisės aktų leidėjas siekė pašalinti, yra kliūtys, kurias lemia skirtumai tarp valstybių narių
nacionalinės teisės nuostatų, kiek tai susiję su transliavimo veikla ir televizijos programų platinimu (žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Mesopotamia Broadcast A/S METV
ir Roj TV A/S prieš Bundesrepublik Deutschland, C-244/10 ir C-245/10,
EU:C:2011:607,31 punktą). Tame pačiame sprendime nurodyta, jog iš Direktyvos 89/552
8 konstatuojamosios dalies matyti, kad šios teisės taikymas programų transliavimui ir
televizijos paslaugų paskirstymui yra tam tikro bendresnio pobūdžio principo, t. y. žodžio laisvės principo, išdėstyto 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio 1 dalyje, apraiška.
Be to, iš Direktyvos 97/36 15 konstatuojamosios dalies matyti, kad ES sutarties F straipsnio 2 dalyje (dabar – ES 6 straipsnio 2 dalis) teigiama, jog Sąjunga pripažįsta Europos
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Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytas teises, laisves ir principus ir kad kiekviena priemonė, kuria siekiama apriboti transliuojamų televizijos programų priėmimą ir (arba) sustabdyti jų retransliavimą, turi būti suderinama su tokiais principais (žr.
33 punktą). Įvertinus anksčiau išdėstytus argumentus ir Teisingumo Teismo praktiką,
spręstina, jog Europos Sąjungos nuostatos, reguliuojančios audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugų teikimą, taikomos ir tais atvejais, kuomet kitoje Europos Sąjungos valstybėje
narėje įsisteigęs transliuotojas teikia audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas į Lietuvos
Respubliką, pasitelkdamas Lietuvoje įregistruotus retransliuotojus. Šiuo atveju išplėstinė
teisėjų kolegija nemano, jog yra tikslinga kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio
sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu.
83. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad faktas, jog pagal galiojantį teisinį reguliavimą Komisija negali savarankiškai sustabdyti Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos išduotos licencijos galiojimo, neabejotinai patvirtino, kad Sprendime
Nr. KS-12 pritaikyta poveikio priemonė niekaip negalėjo būti taikoma BALTIC MEDIA
ALLIANCE LTD. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog tiek Direktyvos
3 straipsnio 2 dalyje, tiek jį įgyvendinančioje Visuomenės informavimo įstatymo
341 straipsnio 3 dalyje, kaip jau minėta, yra numatytos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, teikiamų iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos
valstybių, laisvo priėmimo Lietuvos Respublikoje laikino sustabdymo sąlygos. Taigi mechanizmas, kuriuo vadovaujantis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priėmimas iš kitos valstybės narės gali būti laikinai apribojamas, yra įtvirtintas.
84. Papildomai dėmesys atkreiptinas į tai, jog Lietuvos radijo ir televizijos komisija vėliau priimtuose sprendimuose panašiais atvejais kaip nagrinėjamoje byloje taikė
Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 dalyje numatytą procedūrą ir pranešė
Europos Komisijai apie įtariamus pažeidimus ir priemones. Europos Komisijos 2015 m.
liepos 10 d. sprendime Dėl priemonių, kurias Lietuva priėmė pagal Direktyvos 2010/13/
ES 3 straipsnio 2 dalį, suderinamumo, nurodoma, jog tam, kad būtų užtikrintas efektyvus
direktyvos 3 straipsnio taikymas, Europos Komisija turi išnagrinėti tik tą Lietuvos valdžios institucijų sprendimo poveikį saviraiškos laisvei, kuris viršija poveikį, iš esmės
susijusį su kanalo „RTR Planeta“ retransliavimo sustabdymu. Akivaizdu, kad transliuotojo saviraiškos laisvei buvo daromas poveikis taikant Direktyvos 3 straipsnį siekiant
pirmiau išaiškinto tikslo. Europos Komisija priėjo prie išvados, kad priemonės, apie kurias Lietuva pranešė 2015 m. balandžio 9 d. ir birželio 8 d., yra suderinamos su Sąjungos
teise (25 p.) (III t., b. l. 1–5). Europos Komisijos 2017 m. vasario 17 d. sprendime Dėl
priemonių, kurias Lietuva priėmė pagal Direktyvos 2010/13/ES 3 straipsnio 2 dalį,
suderinamumo nurodoma, jog, Europos Komisijos nuomone, transliuotojo pateikti argumentai įtikinamai neįrodo, kad sustabdymo poveikis viršija poveikį, iš esmės susijusį
su kanalo „RTR Planeta“ perdavimo sustabdymu. Transliuotojo argumentui, kad redakcinės atsakomybės sritis neapima programoje išreikštų nuomonių, negalima pritarti. Be
to, kaip reikalaujama direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos valdžios institucijos galėjo įrodyti, kad transliuotojas pažeidė 6 straipsnį tris kartus (23 p.); Europos Komisija
priėjo prie išvados, kad priemonės, apie kurias Lietuva pranešė 2016 m. gruodžio 2 d.,
yra suderinamos su Sąjungos teise (24 p.) (III t., b. l. 55–60). Be to, iš pareiškėjo pateiktų Komisijos sprendimų matyti, jog Komisija pakeitė anksčiau savo priimtus sprendimus
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ir, nustačiusi, jog televizijos programa transliuojama iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, vadovavosi Visuomenės informavimo įstatymo341 straipsnio 3 dalimi (III t.,
b. l. 36–54). Tai, jog, kaip nurodo atsakovas, minėtais atvejais buvo sprendžiamas visos
televizijos programos, o ne tam tikros jos dalies laisvo priėmimo apribojimo klausimas,
nesudaro pagrindo šioje byloje nagrinėjamo atvejo traktuoti kaip kitokio, kadangi įvertinus byloje pateiktus Komisijos sprendimus matyti, jog sprendžiami klausimai, kaip ir
nagrinėjamu atveju, buvo susiję su iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvą pasitelkiant retransliavimą perduodamų televizijos programų laisvo priėmimo apribojimu ir iš
esmės nebuvo skirtingi.
85. Tai, jog Komisija nagrinėjamu atveju netaikė Visuomenės informavimo įstatymo
1
34 straipsnio 3 dalyje numatytos procedūros lėmė, jog iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių transliuojamų ar retransliuojamų televizijos
programų laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje buvo laikinai sustabdytas nesilaikant
minėtame straipsnyje numatytų sąlygų – nebuvo vertinamas pakartotinumo kriterijus
(2 p.), Komisija nepranešė televizijos programų transliuotojui ir Europos Komisijai apie
įtariamus pažeidimus ir apie priemones, kurių Komisija ketina imtis, jeigu tokie pažeidimai pasikartos (3 p.), nebuvo konsultuojamasi su televizijos programas transliuojančia
valstybe ir Europos Komisija (4 p.). Nors Komisija nustatė Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 dalies 1 punkto sąlygą (televizijos programa pažeidžia šio įstatymo
19 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus), tačiau iš Visuomenės informavimo įstatymo
341 straipsnio 3 dalies matyti, jog laikinai sustabdant iš Europos Sąjungos valstybių narių,
Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos
be sienų ratifikavusių Europos valstybių transliuojamų ar retransliuojamų televizijos programų laisvą priėmimą Lietuvos Respublikoje yra būtina laikytis visų Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 dalies 1–4 punktuose numatytų sąlygų. Tai, jog Komisija
2015 m. sausio 12 d. raštu (II t., b. l. 97–98) informavo pareiškėją apie priimamą sprendimą dėl televizijos programos „Ren TV Baltic“, o taip pat atitinkamus pranešimus siuntė
pareiškėjo veiklą reguliuojančiam Jungtinės Karalystės transliatorių reguliatoriui OFCOM
ir Europos Komisijai (II t., b. l. 101–102, 105–106), taip pat neatitinka Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.
86. Iš prie šios administracinės bylos pridėtos administracinės bylos Nr. I-6300484/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00256-2015-4) medžiagos matyti, jog Vilniaus
apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 15 d. nutartimi patenkino Komisijos
2015 m. sausio 12 d. prašymą Nr. S-12 ir sankcionavo skundžiamą Sprendimą Nr. KS12, padaręs išvadą, jog šis Komisijos sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o pritaikyta poveikio priemonė – proporcinga padarytam pažeidimui. Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 12 dalyje numatyta, jog pagal šio straipsnio 11 dalį priimtas Komisijos
sprendimas dėl televizijos programų ir (ar) atskirų programų, ir (ar) katalogų priėmimo
sustabdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti priimamas tik gavus Vilniaus apygardos administracinio teismo sankciją. Kadangi byloje nagrinėjamu atveju Komisijos
sprendimas buvo priimtas pagal Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio
11 dalį, Komisijos prašymu Vilniaus apygardos administracinis teismas atliko Komisijos
Sprendimo Nr. KS-12 sankcionavimą. Tačiau atliktas sankcionavimas nereiškia, jog tokiu
būdu buvo iš esmės patikrintas Sprendimo Nr. KS-12 teisėtumas ir pagrįstumas, dėl to
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atsakovo argumentai šiuo aspektu atmestini. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis, kuria buvo sankcionuotas Komisijos sprendimas, negali užkirsti kelio suinteresuotiems asmenims ginti savo galbūt pažeistas teises ir interesus (žr. 2014 m. birželio 25 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-620/2014). Be to, įvertinus pridėtos administracinės bylos Nr. I-6300-484/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00256-2015-4) medžiagą,
nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjas buvo informuotas apie sankcionavimo procesą ar
tame procese būtų buvusi užtikrinta jo teisė būti išklausytam.
87. Teisė būti išklausytam per bet kokią procedūrą, kuri yra viena iš minėto pagrindinio principo sudedamųjųdalių (Teisingumo Teismo 1983 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin prieš Komisiją, 322/81, EU:C:1983:313,
7 punktas, 1989 m. spalio 18 d. sprendimo Orkem prieš Komisiją, 374/87, EU:C:1989:387,
32 punktas), yra įtvirtinta ne tik Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir
Chartija) 47 ir 48 straipsniuose, pagal kuriuos užtikrinamas teisės į gynybą ir teisės į teisingą kiekvieno teismo procesą paisymas, bet ir jos 41 straipsnyje, pagal kurį užtikrinama
teisė į gerą administravimą. Šio 41 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teisė į gerą administravimą apima, be kita ko, kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet
kokią individualią jam nepalankią priemonę, kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo
byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo, ir administracijos pareigą pagrįsti savo sprendimus (Teisingumo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo m. prieš Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland ir Attorney General,
C-277/11, EU:C:2012:744, 82 ir 83 punktai). Teisė būti išklausytam užtikrina kiekvienam asmeniui galimybę deramai ir realiai pareikšti savo nuomonę per administracinę procedūrą ir iki sprendimo, galinčio neigiamai paveikti jo interesus, priėmimo (žr.,
Teisingumo Teismo sprendimo 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo M. prieš Minister for
Justice, Equality and Law Reform, Ireland ir Attorney General, C-277/11, EU:C:2012:744,
87 punktą, 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo Mukarubega prieš Préfet de police ir Préfet
de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, EU:C:2014: 2336, 46 punktą). Šios chartijos nuostatos
išreiškia bendro pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo
šaltinį (žr., pvz., 2017 m. vasario 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-137-822/2017,
2017 m. kovo 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-328-556/2017).
88. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nuoseklioje praktikoje pažymi, jog su individualaus administracinio akto faktiniu pagrįstumu sietinas ir viešojo
administravimo procedūrų tinkamo atlikimo reikalavimas, įskaitant administracines
procedūras pagal Viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nuostatas, ypač susijusias
su asmens išklausymu, jo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų ištyrimu ir vertinimu. Jei individualus administracinis teisės aktas yra priimtas pažeidžiant esmines jo priėmimo procedūras ir dėl to galėjo būti priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas dėl
konkretaus asmens, tai kartu gali reikšti ir netinkamą teisės normos taikymą šiuo administraciniu aktu. Procedūriniai individualaus administracinio akto priėmimo pažeidimai
taip pat gali turėti įtakos asmens teisės į gynybą tinkamam įgyvendinimui, todėl individualūs administraciniai aktai, turintys minėtų procedūrinio pobūdžio trūkumų, yra naikintini kaip neteisėti ir (ar) nepagrįsti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d.
3 p.) (2012 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2327/2012, 2012 m.
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liepos 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-2294/2012 ir kt.).
88. Konstatavusi, kad pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. turi materialinį teisinį suinteresuotumą į reikalavimą dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. sausio 12 d. sprendimo Nr. KS-12 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos
valstybių narių ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren
TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“ panaikinimo, išplėstinė teisėjų kolegija,
vadovaudamasi operatyvumo ir ekonomiškumo principais, taip pat atsižvelgdama į tai,
jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pasisakė ir dėl ginčo esmės,
bei akcentuodama tai, jog apeliacinės instancijos teisme byla buvo nagrinėjama žodinio
proceso tvarka ir administracinės bylos šalys turėjo galimybę pateikti išsamius paaiškinimus dėl ginčo esmės, konstatuoja, jog Komisija, apribodama televizijos programos „Ren
TV Baltic“ atitinkamų programų laisvą priėjimą Lietuvos Respublikoje (restransliavimą)
nepagrįstai vadovavosi Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio 11 dalimi, kas
lėmė, jog buvo padarytas procedūrinis pažeidimas, turintis esminės reikšmės sprendimo
teisėtumui ir pagrįstumui.
89. Pagrindinių procedūros taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, pažeidimas šiuo atveju yra pagrindas
pripažinti Komisijos Sprendimą Nr. KS-12 ta apimtimi, kuria pareiškėjo BALTIC
MEDIA ALLIANCE LTD. televizijos programą „Ren TV Baltic“ sudarančių programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir
kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių retransliavimas Lietuvos Respublikoje buvo laikinai (3 mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo dienos) sustabdytas, neteisėtu ir jį panaikinti (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.). Priimdama sprendimą išplėstinė teisėjų kolegija atsižvelgia ir
į tai, jog retransliuotojai, skleidžiantys televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos
Respublikoje, per Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytus terminus Komisijos
Sprendimo KS-12 neginčijo ir savo interesų negynė. Pareiškėjas nėra įgaliotas atstovauti
retransliuotojų interesams, be to, ir atitinkamų argumentų teismui nėra teikęs, todėl išplėstinė teisėjų kolegija, tenkindama pareiškėjo skundą, dėl retransliuotojų teisių, pareigų
bei interesų šioje byloje nesprendžia ir dėl jų nepasisako, šio teismo sprendimu nėra daromas poveikis retransliuotojų teisėms, pareigoms bei interesams.
90. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, pareiškėjo apeliacinį
skundą tenkina ir panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 143 str.) bei priima naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas
yra tenkinamas ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-12 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių
Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“ panaikinamas.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD. skundą tenkinti.
Panaikinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. sausio 12 d. sprendimą
Nr. KS-12 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių,
sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“.
Sprendimas neskundžiamas.

2.6. Bylos dėl registrų teisinių santykių
2.6.1. Dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę dėl to, jog nebuvo pateikta
techninės ekspertizės pažyma dėl transporto priemonės perdirbimo (vairo
perkėlimo)
Sisteminis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260,
(toliau – ir Registravimo taisyklės) 67.4, 45 ir 44 punktų aiškinimas suponuoja, jog transporto priemonę perdirbus prieš Registravimo taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodyto dokumento
išdavimą, t. y. prieš EEE šalyse išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą, kuris išduotas registruojant transporto priemones, atitinkančias Europos Bendrijos patvirtintą tipą
arba kurioms yra suteiktas individualus Europos Bendrijos patvirtinimas, tokią transporto
priemonę registruojant kitoje valstybėje narėje, šiuo atveju – Lietuvoje, pakanka pateikti EEE
šalyse išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą (Registravimo taisyklių 44.2.1 p.
nurodytą dokumentą). Kadangi pareiškėjo Automobilis perdirbtas prieš Registravimo taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodyto dokumento (Latvijos Respublikos išduoto transporto
priemonės registracijos liudijimo) išdavimą, iš Registravimo taisyklių 45 punkto neišplaukia
įpareigojimas pareiškėjui pateikti 44.1.1 papunktyje nurodytą dokumentą (pagal Motorinių
transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarką, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos patvirtinimo“ išduotą techninės ekspertizės
pažymėjimą) (63 punktas).
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Administracinė byla Nr. eA-697-662/2017
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-01545-2015-9
Procesinio sprendimo kategorijos: 19.4; 20.2.3.2

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. lapkričio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės
(kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Julijai Krinickienei,
dalyvaujant pareiškėjo E. P. atstovui D. G.,
atsakovo valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo atstovui advokatui Gediminui
Gudeliauskui,
trečiųjų suinteresuotų asmenų valstybės įmonės „Regitra“ atstovui Mamertui
Kulakauskui, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovui Liutaurui Šlajui,
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovams Mariui Laurinėnui ir Olegui Pauliukovui,
viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. P. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
E. P. skundą atsakovams valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialui ir Lietuvos valstybei,
atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei „Regitra“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai bei Valstybinei kelių
transporto inspekcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dėl sprendimų
panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas E. P. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. gegužės 21 d. teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti atsakovo valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) ,,Regitra“
Telšių filialo 2015 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. 12270706 dėl atsisakymo įregistruoti
transporto priemonę „Vauxhall Vectra“, VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (115)-24-1871 „Dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę Vauxhall“, įpareigoti atsakovą Lietuvos valstybę, atstovaujamą VĮ „Regitra“ Telšių filialo, įregistruoti
Lietuvoje transporto priemonę – 2006 m. laidos automobilį „Vauxhall Vectra“, (duomenys
neskelbtini) (toliau – ir Automobilis), registruotą Latvijos Respublikoje, atlyginti neturtinę 500 Eur žalą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
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2. Pareiškėjas paaiškino, kad jis 2015 m. kovo 25 d. kreipėsi į VĮ ,,Regitra“ Telšių
filialą, prašydamas įregistruoti Automobilį, registruotą Latvijos Respublikoje. Pareiškėjas
siekė įregistruoti Lietuvos Respublikoje iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įvežtą
ten anksčiau registruotą Automobilį, tačiau VĮ ,,Regitra“ Telšių filialas ginčijamu 2015 m.
kovo 25 d. sprendimu Nr. 12270706 atsisakė jį registruoti, nurodydamas, jog nepateikti
Automobilio techninės apžiūros ir techninės ekspertizės dokumentai, kai duomenų nebuvo informacinėje sistemoje. Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareiškėjas skundu kreipėsi į VĮ ,,Regitra“ generalinį direktorių. Ginčijamu 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu
Nr. (115)-24-1871 VĮ „Regitra“ nurodė, kad Automobilis buvo pagamintas su vairu dešinėje pusėje, vėliau perdirbtas, perkeliant jo vairo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę, dėl to, prieš registruojant šią transporto priemonę, būtina atlikti techninę ekspertizę.
Automobilis galėtų būti registruojamas atlikus transporto priemonės techninę ekspertizę
ir kartu su visais dokumentais pateikus techninės ekspertizės atlikimą patvirtinantį dokumentą bei atlikus visas registravimui būtinas procedūras. Pareiškėjas pateikė ankstesnę registraciją patvirtinusį dokumentą, išduotą 2014 m. spalio 17 d. Latvijos Respublikos
įgaliotos institucijos CSDD, Lenkijos Respublikoje gautą pažymą (2015 m. kovo 24 d.)
apie atliktus techninius bandymus transporto priemonei su teigiama išvada ir dokumentus, patvirtinusius transporto priemonės identifikaciją. Pareiškėjas rėmėsi Motorinių
transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260(2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-445 redakcija) (toliau – ir Registravimo taisyklės) 68.3 punktu, numatančiu pareigą pareiškėjui pateikti informacinių sistemų duomenis, patikslinančius ir (ar) papildančius privalomosios techninės apžiūros atlikimą (kai atitinkamų
duomenų nėra VĮ „Regitra“ naudojamose informacinėse sistemose), ką pareiškėjas ir
atliko, pateikdamas nustatytus dokumentus. VĮ ,,Regitra“ Telšių filialo darbuotojas, vadovaudamasis Registravimo taisyklių 39 punktu, dėl išvados, ar transporto priemonių
registracijai būtinos atitinkamos prievolės atliktos tinkamai, kai informacinėse sistemose
transporto priemonių registracijai reikiamų duomenų nėra, o pareiškėjai pateikia šiuos
užsienyje išduotus dokumentus, turėjo kreiptis į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją, bet to nepadarė, todėl nepagrįstai atsisakė registruoti Automobilį.
3. Pareiškėjas vadovavosi Tarybos 1996 m. gruodžio 20 d. direktyvos 96/96/EB
dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų
priekabų techninę apžiūrą, suderinimo (toliau – ir Direktyva 96/96/EB) 3 straipsnio 1 ir
2 dalimis, nustatančiomis, kad „kiekviena valstybė narė pripažįsta kitos valstybės tomis
pačiomis sąlygomis išduotą patvirtinimą, rodantį, kad transporto priemonei, registruotai
toje kitoje valstybėje, kartu ir jos priekabai ar puspriekabei, buvo atlikta techninė apžiūra, laikantis bent šios direktyvos nuostatų“, ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktika bylose C-297/05 ir C-170/07, Europos Komisijos
aiškinamuoju komunikatu dėl motorinių transporto priemonių, kurių kilmės šalis yra
kita valstybė narė, registravimo tvarkos (2007/C 68/04) (toliau – ir Komunikatas) bei
Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (toliau – ir Direktyva 1999/37/EB). Remiantis tiek nacionaliniais teisės aktais, tiek Europos Sąjungos teise, pareiškėjas registruojant turėjo pateikti ankstesnę
registraciją kitoje valstybėje narėje patvirtinantį dokumentą (pateiktas), draudimo liudijimą (pateiktas) bei techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą (pateiktas).
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4. Pareiškėjas pabrėžė, jog Direktyvos 96/96/EB (2) 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas lygiavertiškumo ir abipusio pripažinimo principas reikalauja, kad visos kitos valstybės
narės pripažintų išduotą liudijimą, ir tai neturi sutrukdyti joms reikalauti bet kokios papildomos apžiūros, paprastai atliekamos registracijos jų teritorijoje tikslu, jei ta apžiūra
nebuvo atlikta išduodant liudijimą, bet nacionalinės institucijos neturi teisės reikalauti
techninės apžiūros, jei tokia apžiūra jau buvo atlikta kitoje valstybėje narėje. Pareiškėjo
nuomone, faktas, jog motorinė transporto priemonė jau buvo užregistruota kitoje valstybėje narėje, reiškė, kad jos kompetentingos institucijos nusprendė, jog motorinė transporto priemonė atitiko ten galiojančius techninius reikalavimus. VĮ „Regitra“ Telšių filialo specialistas privalėjo kreiptis į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją, gavęs iš
pareiškėjo Europos ekonominės erdvės šalyje išduotą privalomosios techninės apžiūros
atlikimą patvirtinantį dokumentą, tačiau to neatliko, todėl pranešimas atsisakyti registruoti Automobilį negalėjo būti laikomas pagrįstu ir teisėtu, taip pat ir 2015 m. balandžio
29 d. VĮ „Regitra“ sprendimas.
5. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti 500 Eur neturtinę žala, kuri pasireiškė emocine depresija, išgyvenimu, miego sutrikimu, gyvenimo kokybės sumažėjimu, kadangi,
net ir norėdamas atlikti visiškai teisėtus veiksmus, buvo nesuprastas, su juo nesiskaityta.
Nuo 2015 m. kovo 25 d., kai VĮ ,,Regitra“ Telšių filialas atmetė pareiškėjo prašymą registruoti Automobilį, t. y. 139 dienas, pareiškėjas buvo priverstas nuolat apie tai galvoti ir
prisiminti, nesuprasdamas, kodėl registracija buvo atmesta, nes nesulaukė jokių paaiškinimų. VĮ ,,Regitra“ Telšių filialo pažeidimas truko ilgą laiką, jis turėjo galimybę nutraukti
savo neteisėtus veiksmus, tačiau neparodė jokio geranoriškumo sprendžiant problemą,
o pareiškėjas buvo priverstas kreiptis į teismą, kad apgintų savo teises. Dėl ilgo problemos sprendimo pareiškėjui sutriko miegas, jis jautė nuolatinę įtampą, išgyveno dėl laiko
ir pinigų paaukotų procesui, kuris nedavė laukto rezultato. Pablogėjo santykiai su aplinkiniais, bendradarbiais. Pareiškėjas jautėsi pažemintas, kai reikėjo kreiptis į VĮ „Regitra“
ir į jos Telšių filialą ir ginčytis su jais dėl dalykų, kurie buvo paprasti ir suprantami visoje Europos Sąjungoje. Pareiškėjas dėl to tapo dirglus, pradėjo mažiau šypsotis, tapo
visada niūrios nuotaikos, susiraukusiu žmogumi. Pablogėjo santykiai darbe su bendradarbiais. VĮ ,,Regitra“ Telšių filialo nepagrįsti, nelogiški ir prieštaringi motyvai pakirto
pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis, jų funkcija tarnauti žmonių labui, labai jomis
nesuvylė. Pareiškėjas dėl kilusio ginčo išgyveno, permąstė savo gyvenimą, jautėsi pažeidžiamas, nepasitikintis. Negalėdamas įgyvendinti savo teisių, pareiškėjas labai pasikeitė,
nebesaugojo savo sveikatos, rizikavo gyvybe, pradėjo nebevertinti gyvenimo.
6. Teismo posėdžio metu pareiškėjas papildomai nurodė, kad Automobilis įsigytas 2011 m., Jungtinėje Karalystėje, jis buvo su vairu dešinėje pusėje. Vairą iš dešinės pusės į kairę perkėlė pats pareiškėjas 2014 m. vasarą, nes tam turėjo pakankamai praktinių
įgūdžių. Pareiškėjas kreipėsi dėl Automobilio įregistravimo Lietuvoje, tačiau jam buvo
paaiškinta, kad toks automobilis nebus registruojamas, todėl 2014 m. rudenį įregistravo
automobilį Latvijoje, kur automobilius registruojanti įmonė pati atliko techninę ekspertizę. Pareiškėjas ekspertizės išvados neprašė ir jos neturėjo, bet manė, kad Latvijoje išduotas automobilio registracijos liudijimas ir buvo dokumentas, įrodantis, kad Automobilio
techninė ekspertizė atlikta ir jis buvo tinkamas eksploatuoti, nes priešingu atveju jis nebūtų buvęs įregistruotas. Automobilio techninę apžiūrą atliko Lenkijos techninės kontrolės stotyje, nes Lietuvoje jam buvo atsisakyta tokią apžiūrą atlikti.
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7. Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“, ir VĮ „Regitra“ Telšių filialas, trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė
jį atmesti.
8. Atsakovai nurodė, kad pareiškėjui VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. (115)-24-1871, kuriuo atsisakyta registruoti pareiškėjo Automobilį, papildomai
paaiškinta, jog nagrinėjant prašymą įregistruoti Automobilį buvo analizuojami transporto priemonės identifikavimo, informacinių sistemų, Latvijos transporto priemonės registracijos liudijimo Nr. AF1423695 ir kiti duomenys. Nustatyta, kad ši transporto priemonė buvo pagaminta su vairu dešinėje pusėje, vėliau buvo perdirbta, perkeliant jos vairo
mechanizmą iš dešinės pusės į kairę. Dėl to prieš registruojant šią transporto priemonę
būtina atlikti jos techninę ekspertizę, kurios metu būtų patikrinta, ar perdirbta transporto priemonė atitiko nustatytus reikalavimus. Vadovaujantis Registravimo taisyklių
67.4 punkto nuostatomis, papildomai buvo prašoma pateikti ir šių taisyklių 44.1.1 papunktyje nurodytą dokumentą – pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų
gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo
tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 (toliau –
ir Tvarka), nuostatas išduotus dokumentus. Tais atvejais, kai transporto priemones registruojanti institucija pagal gamintojo duomenis, įrašus naudojamose duomenų bazėse,
kitus ar kitų valstybių duomenų šaltinius nustato, kad transporto priemonė buvo pagaminta naudoti eismui kairiąja kelio puse, tokia transporto priemonė gali būti registruojama tik nustatyta tvarka atlikus techninę ekspertizę. Vadovaujantis Tvarkos nuostatomis
ir buvo reikalaujama pateikti perdirbtos transporto priemonės techninę ekspertizę, nes
perdirbti transporto priemonę perstatant valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę galima transporto priemonės gamintojo įgaliotame servise arba bet kuriame kitame servise
pagal gamintojo technines sąlygas. Taigi, pareiškėjui nepateikus tokio dokumento, buvo
priimtas pagrįstas sprendimas atsisakyti registruoti transporto priemonę. Pareiškėjas neįvykdė visų reikalavimų, todėl Automobilis negalėjo būti įregistruotas kelių transporto
priemonių registre.
9. Atsakovų nuomone, pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą buvo nepagrįstas ir atmestinas. Pareiga atlyginti žalą atsiranda tik pareiškėjui įrodžius civilinės
atsakomybės taikymui būtinas sąlygas: neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, ir žalą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK)
6.2466.249 str.). Tačiau pareiškėjas neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų dėl prašomų atlyginti nuostolių, todėl toks reikalavimas negalėjo būti tenkinamas. VĮ „Regitra“,
vykdydama įstatymo nuostatas ir Registravimo taisyklių reikalavimus, pagrįstai atsisakė registruoti pareiškėjo transporto priemonę, todėl konstatuotina, kad pareiškėjas
neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų ir tai yra savarankiškas bei pakankamas pagrindas
skundui atmesti.
10. Atsakovai taip pat prašė iš pareiškėjo priteisti bylinėjimosi išlaidas.
11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
(toliau – ir Ministerija) atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.
12. Ministerija nurodė, kad pareiškėjas reikalavimus dėl transporto priemonės techninės apžiūros dokumentų pripažinimo grindė Komunikato nuostatomis. Komunikato
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3.3 punkte iš esmės kalbama ne apie naudotų transporto priemonių techninę apžiūrą, o apie motorinių transporto priemonių techninių charakteristikų patvirtinimą. Kaip
nurodyta Komunikato 3.2 punkte, motorinės transporto priemonės techninių charakteristikų patvirtinimas – tai transporto priemonės EB tipo arba nacionalinio tipo patvirtinimas. Tokiam transporto priemonės tipo patvirtinimui taikoma Europos Parlamento
ir Tarybos 2007 m. rugsėjo 5 d. direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (toliau – ir Direktyva
2007/46/EB). Ši direktyva taikoma pagamintoms naujoms transporto priemonėms,
kurias transporto priemonių gamintojai ketina tiekti į rinką. Be to, pagal Komunikato
3.2 papunktį, naudotų transporto priemonių techninės apžiūros tikslas – patvirtinti, kad
konkreti motorinė transporto priemonė registravimo metu yra faktiškai gerai suremontuota ir žmonių sveikatai bei gyvybei nepavojinga. Tai yra ne su naujos transporto priemonės tiekimu į rinką, o su naudojamos transporto priemonės periodiniu techninės būklės privalomu patikrinimu, apimančiu transporto priemonės tapatumo nustatymą ir jos
techninės būklės atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą, susijusi procedūra.
13. Ministerija atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas, remdamasis Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo sprendimais bylose C-297/05 ir C-170/07 ir kitais galbūt analogiškais sprendimais, neįvertino fakto, jog minėtose bylose ginčo objektu buvo ne perdirbtos
transporto priemonės, kurių vairo mechanizmas perkeltas iš dešinės į kairę pusę, todėl pareiškėjas negalėjo remtis minėtais sprendimais nagrinėjamoje byloje. Pareiškėjas skunde
apskritai nepateikė pagrįstų įrodymų apie tai, kodėl jo perdirbta transporto priemonė, kai
vairo mechanizmas perkeltas iš dešinės į kairę pusę, turėtų būti užregistruota Lietuvoje,
neįvykdžius VĮ „Regitra“ reikalavimo pateikti perdirbtos transportopriemonės techninės
ekspertizės atlikimą patvirtinantį dokumentą Registravimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Pažymėtina, kad Tvarkos 29 punktas nustato, kad perdirbti transporto priemonę perstatant valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę galima įvykdžius vieną iš sąlygų:
transporto priemonė perdirbama transporto priemonės gamintojo įgaliotame servise arba
transporto priemonės savininkas turi transporto priemonės gamintojo technines sąlygas ir perdirbimą atlieka bet kuriame servise pagal šias technines sąlygas. Iš pareiškėjo
skunde pateiktos informacijos ir dokumentų, Ministerijos nuomone, negalima teigti, kad
pareiškėjas įvykdė Tvarkoje nustatytus transporto priemonių perdirbimo reikalavimus.
Akcentuotina ir tai, kad transporto priemonė laikoma padidinto pavojaus šaltiniu, todėl
jos perdirbimas, perkeliant vairo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę, turi būti griežtai
kontroliuojamas. Perdirbtoms transporto priemonėms, kaip padidinto pavojaus šaltiniui,
keliami ypač griežti reikalavimai, kadangi perdirbant transporto priemonę iš esmės pasikeičia transporto priemonės techninės ir eksploatacinės savybės, kurios turi tiesioginę
įtaką transporto priemonės ir kitų eismo dalyvių saugumui.
14. Ministerija teigė, kad valstybės veiksmai, siekiant užtikrinti aukštą saugumo
lygį keliuose ir aplinkos apsaugą, buvo privalomieji bendrojo intereso pagrindai, galintys pateisinti laisvo prekių judėjimo kliūtį. Griežtų reikalavimų perdirbtoms transporto
priemonėms perstatant valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę taikymas atitiko Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnį, o 34 straipsnio nuostatos nekliudė taikyti prekių importo, eksporto ar tranzito draudimų arba apribojimų, jeigu jie pateisinami
viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių sveikatos bei gyvybės apsaugos pa363
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grindais. Minėtų reikalavimų taikymas perdirbtoms transporto priemonėms buvo būtina
ir proporcinga priemonė dėl visuomenės saugumo intereso, siekiant užtikrinti eismo saugą, apsaugoti eismo dalyvių ir kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą.
15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kelių transporto inspekcija prie
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ir Inspekcija) atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.
16. Inspekcija pabrėžė, jog Tvarkos 28 punkte nustatyta, kad perdirbti transporto priemonę perstatant valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę galima įvykdžius vieną
iš sąlygų: transporto priemonė perdirbama transporto priemonės gamintojo įgaliotame servise arba transporto priemonės savininkas turi transporto priemonės gamintojo
technines sąlygas ir perdirbimą atlieka bet kuriame servise pagal šias technines sąlygas,
abiem nurodytais atvejais po perdirbimo turi būti atlikta transporto priemonės techninė
ekspertizė (29 p.). Tvarkos 44 punkte nustatyta, kad kitoje šalyje perdirbtoms ir į Lietuvą
įvežtoms transporto priemonėms turi būti atliekama techninė ekspertizė. Transporto
priemonės, pagamintos ar perdirbtos nesilaikant šios tvarkos, neregistruojamos, jas eksploatuoti draudžiama. Išanalizavus pareiškėjo skunde pateiktą informaciją ir dokumentus, negalima teigti, kad pareiškėjas įvykdė Tvarkoje nustatytus transporto priemonių
perdirbimo reikalavimus. Be to, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas vienas iš eismo saugumo užtikrinimo
principų, kuris nustato, kad eismo dalyvių sveikatos ir gyvybės užtikrinimas svarbiau
negu ūkinės veiklos ekonominiai rezultatai.
17. Inspekcija akcentavo, jog, pagal Registravimo taisykles, tais atvejais, kai transporto priemones registruojanti institucija pagal gamintojo duomenis, įrašus naudojamose duomenų bazėse, kitus ar kitų valstybių duomenų šaltinius nustato, kad transporto priemonė buvo pagaminta naudoti eismui kairiąja kelio puse, tokia transporto
priemonė gali būti registruojama tik nustatyta tvarka atlikus techninę ekspertizę. Todėl,
vadovaujantis Registravimo taisyklių 67.4 punktu, pareiškėjo papildomai buvo prašoma pateikti VĮ „Regitra“ minėtų taisyklių 44.1.1 papunktyje nurodytą dokumentą (t. y.
perdirbtos transporto priemonės techninės ekspertizės išvadas). Nepateikus tokio dokumento, VĮ „Regitra“ pagrįstai priėmė sprendimą atsisakyti registruoti transporto priemonę. Inspekcija taip pat pastebėjo, kad pareiškėjas skundą grindė Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo sprendimais, kuriuose ginčo objektu buvo ne perdirbtos transporto priemonės su perkeltais vairo mechanizmais iš dešinės į kairę pusę, todėl, Inspekcijos
nuomone, šiais sprendimais nagrinėjamoje byloje nebuvo galima remtis. Be to, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jo perdirbtas Automobilis, kuriam
vairo mechanizmas perkeltas iš dešinės pusės į kairę, turėtų būti užregistruotas Lietuvoje
neįvykdžius VĮ „Regitra“ reikalavimo pateikti jo techninės ekspertizės atlikimą patvirtinantį dokumentą Taisyklių apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka, todėl pareiškėjo
skundas atmestinas.
II.
18. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 10 d. sprendimu pareiškėjo E. P. skundą atmetė.
19. Teismas pažymėjo, jog ginčo teisinius santykius reglamentuoja Saugaus eis364
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mo automobilių keliais įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio
28 d. nutarimu Nr. 1286 patvirtinti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatai (toliau – ir Registro nuostatai) ir Registravimo taisyklės. Teismas išdėstė faktines ginčo aplinkybes ir nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad jis registruojant
turėjo pateikti tik ankstesnę registraciją kitoje valstybėje narėje patvirtinantį dokumentą, draudimo liudijimą bei techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą. Byloje nustatyta,
kad pareiškėjas po transporto priemonės įsigijimo iš esmės pakeitė transporto priemonės konstrukciją, t. y. automobilyje pakeistas vairas iš dešinės pusės į kairę, nors originaliai automobilis buvo su vairu dešinėje pusėje, pritaikytas važiavimui kairiąja kelio
puse. Pažymėta, kad teisės aktai nedraudė perkelti naujų ar anksčiau kitoje valstybėje registruotų lengvųjų automobilių vairavimo mechanizmo iš dešinės pusės į kairę, jeigu tai
nedarė įtakos gamintojo nustatytiems saugumo reikalavimams. Siekiant užtikrinti šiuos
reikalavimus, Lietuvos valstybėje priimtas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas,
Tvarka (29 ir 43 p.) bei kiti susiję teisės aktai, padedantys įgyvendinti Europos Sąjungos
teisės aktus, tokius kaip Direktyva 2007/46/EB ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
(34 str.). Vadovaujantis Tvarkos 29 punktu, perdirbti transporto priemonę perstatant valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę galima įvykdžius vieną iš šių sąlygų: transporto priemonė perdirbama transporto priemonės gamintojo įgaliotame servise arba transporto
priemonės savininkas turi transporto priemonės gamintojo technines sąlygas ir perdirbimą atlieka bet kuriame servise pagal šias technines sąlygas. Pagamintoms ar perdirbtoms
transporto priemonėms turi būti atlikta techninė ekspertizė ir turi būti laikomasi Tvarkos
nuostatų (43 p.). Iš byloje esančių pareiškėjo, siekiant įregistruoti transporto priemonę,
VĮ „Regitra“ Telšių filialui pateiktų dokumentų – registracijos liudijimo (išduoto Latvijos
Respublikoje), Lenkijos Respublikoje išduotos pažymos apie atliktus techninius bandymus bei dokumento, patvirtinančio transporto priemonės identifikaciją, – matyti, kad
VĮ „Regitra“ Telšių filialas nebuvo informuotas apie tai, ar transporto priemonės konstrukcijos (vairo mechanizmo keitimas iš vienos pusės į kitą) modifikavimas buvo leistinas ir nedarė įtakos gamintojo nustatytiems saugumo reikalavimams. Priešingai, pareiškėjas teismo posėdžio metu patvirtino, kad Automobilio vairą iš dešinės pusės į kairę
perkėlė jis pats 2014 m. vasarą, nes tam turėjo pakankamai praktinių įgūdžių; kreipėsi
dėl jo įregistravimo Lietuvoje, tačiau jam buvo paaiškinta, kad toks automobilis nebus
registruojamas, todėl 2014 m. rudenį įregistravo automobilį Latvijoje, kur automobilius
registruojanti įmonė pati atliko techninę ekspertizę. Nors pareiškėjas teigė, kad jau vien
Latvijos Respublikoje išduoto transporto priemonės registracijos liudijimo pateikimas
įrodė, jog techninė ekspertizė prašomam įregistruoti lengvajam automobiliui buvo atlikta registraciją atlikusioje Latvijos įstaigoje, tačiau iš byloje esančių Transporto priemonių perdirbimo taisyklių, patvirtintų Latvijos ministrų kabineto 2004 m. rugpjūčio 17 d.
nutarimu Nr. 725, akivaizdu, kad Latvijos Respublikoje perdirbtų transporto priemonių
techninę ekspertizę atlieka techninės kontrolės inspektorius techninės apžiūros stotyje
(22 p.); gavęs techninės ekspertizės išvadą, transporto priemonės savininkas perdarytą priemonę ne vėliau kaip per penkias dienas įregistruoja KESD (23 p.). Pabrėžta, kad
minėtos ekspertizės išvados pareiškėjas nepateikė nei VĮ „Regitra“ Telšių filialui, siekdamas įregistruoti transporto priemonę, nei teismui, siekdamas įrodyti ankščiau išdėstytas
aplinkybes. Iš pateikto Latvijos Respublikoje išduoto automobilio registracijos liudijimo
taip pat nematyti, kad transporto priemonė perdirbta įvykdžius vieną iš privalomų są365
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lygų: transporto priemonė perdirbta transporto priemonės gamintojo įgaliotame servise
arba transporto priemonės savininkas turėjo transporto priemonės gamintojo technines sąlygas ir perdirbimą atliko servise pagal šias technines sąlygas. Pažymėta, kad pagal
Tvarką, perdirbtoms transporto priemonėms turi būti atlikta techninė ekspertizė ir turi
būti laikomasi šios tvarkos nuostatų (43 p.). Taigi šiuo aspektu transporto priemonės esminių konstrukcijų pakeitimas, nesant teigiamos kompetentingų institucijų ekspertizės
išvados apie tai, kad nepadaryta įtakos gamintojo nustatytiems saugumo reikalavimams,
kaip buvo ginčo atveju, lėmė sprendimus dėl leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme.
20. Teismas pabrėžė, kad griežtų reikalavimų perdirbtoms transporto priemonėms
perstatant valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę taikymas atitiko Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 36 straipsnį, t. y. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnio nuostatos nekliudė taikyti prekių importo, eksporto ar tranzito draudimų arba apribojimų, jeigu jie buvo pateisinami viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių sveikatos bei gyvybės apsaugos pagrindais. Teismas taip pat pastebėjo, kad Direktyva
96/96/EB buvo panaikinta, pakeičiant 2009 m. birželio 26 d. įsigaliojusia 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/40/EB dėl motorinių transporto
priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (toliau – ir Direktyva 2009/40/EB). Be to, iš
Komunikato matyti, kad naujoms patvirtinto EB tipo transporto priemonėms, kurios turi
galiojantį atitikties liudijimą, nereikia iš naujo tvirtinti techninių charakteristikų ar atitikti papildomų techninių reikalavimų, susijusių su jų konstrukcija ar veikimu, jei tik jos
nebuvo modifikuotos po to, kai buvo išvežtos iš gamintojo gamyklos. Nors pagal naująją
tipo patvirtinimo Direktyvą 2007/46/EB nacionalinės ir individualios patvirtinimo procedūros buvo suderintos, ir nors patvirtinimas galiojo tik jį suteikusioje valstybėje narėje,
kita valstybė narė privalėjo leisti parduoti, registruoti ar eksploatuoti transporto priemonę, nebent turėjo pagrįstų priežasčių manyti, kad patvirtinimo techninės sąlygos nebuvo
lygiavertės jos nustatytoms sąlygoms.
21. Teismas, įvertinęs išdėstytas faktines aplinkybes ir nustatytą teisinį reglamentavimą, nusprendė, kad naikinti pareiškėjo skundžiamus VĮ „Regitra“ Telšių filialo ir
VĮ „Regitra“ sprendimus nebuvo pagrindo. VĮ „Regitra“ Telšių filialas, nustatęs, jog prašoma įregistruoti transporto priemonė – lengvasis automobilis „Vauxhall Vectra“, identifikavimo Nr. W0L0ZCF6861040680 – buvo perdirbtas perstatant jos vairo mechanizmą
iš dešinės pusės į kairę, turėjo teisę atsisakyti ją registruoti dėl to, kad nepateiktas transporto priemonės techninės ekspertizės atlikimo dokumentas. Tačiau VĮ „Regitra“ Telšių
filialas skundžiamame 2015 m. kovo 25 d. pranešime nepagrįstai nurodė, kad nepateiktas
techninės apžiūros dokumentas, nes techninė apžiūra prašomam įregistruoti automobiliui buvo atlikta techninės kontrolės stotyje Lenkijoje ir išduotas tą patvirtinantis dokumentas, kuris pateiktas kartu su prašymu įregistruoti transporto priemonę. Šią aplinkybę
2015 m. balandžio 29 d. rašte Nr. (1.15)-24-1871 patvirtino ir VĮ „Registrų centras“, ir
VĮ „Regitra“ Telšių skyriaus atstovas teismo posėdžio metu, nurodydamas, kad Lenkijoje
išduotas techninės apžiūros dokumentas įrodė, jog automobiliui buvo atlikta techninė
apžiūra. Tačiau, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, pagrindinė atsisakymo įregistruoti transporto priemonę priežastis buvo ta, jog pareiškėjas nepateikė perdirbtos transporto priemonės techninės ekspertizės dokumentų, to nepaneigė ir pareiškėjas, todėl nebuvo pagrindo naikinti skundžiamą 2015 m. kovo 25 d. pranešimą.
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22. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas prašė ir priteisti neturtinę žalą.
Akcentuota, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, jeigu yra šios būtinosios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK
6.247 str.); 3) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6. 249 str.). Kaip matyti iš ankščiau
išanalizuotų tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionalinių teisės nuostatų, institucija, šiuo
atveju VĮ „Regitra“ pagrįstai taikė nacionalinės teisės normas. Nagrinėjamoje byloje
spręsdamas dėl neturtinės žalos atsiradimo priežasčių, teismas nenustatė atsakovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir neturtinės žalos atsiradimo.
Pažymėta ir tai, jog pareiškėjas, įsigydamas transporto priemonę, kurios vairo mechanizmas įrengtas dešinėje pusėje, ir savadarbiai perdarydamas vairo mechanizmą į kairę
pusę, taip pat turėjo įvertinti situaciją, teisinį reguliavimą ir rizikos faktorius.
23. Teismas konstatavo, jog VĮ „Regitra“ Telšių filialo 2015 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. 12270706 ir VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. (115)-24-1871
buvo teisėti ir pagrįsti, nebuvo teisino pagrindo juos naikinti, todėl pareiškėjo skundas
dėl šių sprendimų panaikinimo atmestas. Atmestini ir kiti (išvestiniai) pareiškėjo reikalavimai dėl įpareigojimo įregistruoti transporto priemonę „Vauxhall Vectra“, (duomenys
neskelbtini), neturtinės žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
III.
24. Pareiškėjas E. P. apeliaciniame skunde prašo kreiptis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo pareiškėjo nurodytais klausimais ir,
gavus šį prejudicinį sprendimą, panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo
2016 m. vasario 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.
25. Pareiškėjas sutinka, kad iš dalies ginčo teisinius santykius reglamentuoja
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, Registro nuostatai ir Registravimo taisyklės, tačiau, be šių teisės aktų, taip pat yra Europos Sąjungos teisės aktai, į kuriuos teismas neatsižvelgė. Atsižvelgiant į tai, kad Automobilis registruotas Latvijoje, techninė
apžiūra atlikta Lenkijoje, nagrinėjamam ginčui aktualus Europos Sąjungos teisės taikymas. Pareiškėjas dar kartą nurodo, kad jis Automobilio vairą iš dešinės pusės į kairę
perkėlė pats, nes turėjo pakankamai praktinių įgūdžių, tačiau, siekiant Lietuvoje atlikti
šio automobilio registraciją, jam paaiškinta, kad toks automobilis nebus registruojamas.
Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas 2014 m. spalio 17 d. Automobilį įregistravo Latvijoje,
kur automobilius registruojanti įmonė pati atliko techninę ekspertizę ir nustačiusi, kad
Automobilis tinkamas eksploatuoti, išdavė automobilio registracijos liudijimą. 2015 m.
kovo 24 d. Automobilio techninė apžiūra atlikta Lenkijos techninės kontrolės stotyje,
nes Lietuvoje atsisakyta tokią apžiūrą atlikti. 2015 m. kovo 25 d. pareiškėjas kreipėsi į
VĮ „Regitra“ Telšių filialą su prašymu įregistruoti Automobilį, kartu pateikė minėtą registracijos liudijimą (registracijos Nr. DW2944), išduotą Latvijoje, transporto priemonės
techninių bandymų atlikimo pažymėjimą ir transporto priemonės identifikavimo dokumentą, išduotus Lenkijoje. Tačiau 2015 m. kovo 25 d. sprendimu VĮ „Regitra“ Telšių filialas atsisakė įregistruoti Automobilį, motyvuodamas tuo, kad nepateikti techninės apžiūros ir techninės ekspertizės dokumentai, kai duomenų nėra informacinėje sistemoje. Šį
sprendimą apskundus VĮ „Regitra“, pastaroji 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu nustatė,
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kad pareiškėjas buvo prašytas papildomai pateikti Registravimo taisyklių 44.1.1 punkte
nurodytą dokumentą dėl techninės ekspertizės, o jo nepateikus, buvo priimtas pagrįstas
sprendimas atsisakyti registruoti transporto priemonę.
26. Pareiškėjas pažymi, kad teismas neteisingai nustatė, kad, prieš priimdama ginčijamą 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą, 2015 m. balandžio 8 d. VĮ „Regitra“ kreipėsi į Lietuvos techninės priežiūros įmonių asociaciją „Transeksta“, prašydama įvertinti, ar
pateiktas Lenkijoje išduotas Automobilio privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinantis dokumentas patvirtino tinkamai atliktą privalomąją techninę apžiūrą, nes tai
buvo atlikta po ginčijamo VĮ „Regitra“ Telšių filialo sprendimo priėmimo. Minėta asociacija 2015 m. balandžio 21 d. raštu VĮ „Regitra“ atsakė, kad ji nėra įgaliota pripažinti
techninės apžiūros galiojimą, atliktą užsienio valstybėje, tačiau Automobiliui UAB „Telšių
techninės apžiūros centras“ 2015 m. kovo 20 d. atliktos techninės būklės patikros metu
nustatytas didelis trūkumas – pagal šios transporto priemonės techninius duomenis, ji
pagaminta su vairu dešinėje pusėje, todėl prieš registruojant Automobiliui būtina atlikti
techninę ekspertizę. Pareiškėjas pabrėžia, kad faktas, jog Automobilis buvo įregistruotas
kitoje valstybėje narėje, reiškia, kad jos kompetentingos institucijos nusprendė, jog motorinė transporto priemonė atitiko ten galiojančius techninius reikalavimus, todėl nacionalinės institucijos gali atsisakyti išduoti tokios transporto priemonės registracijos patvirtinimą tik tuo atveju, jei ši priemonė tikrai kelia pavojų visuomenės sveikatai.
27. Pareiškėjo nuomone, teismas, sutikdamas su atsakovų argumentais, jog šiuo
atveju taikytinas Tvarkos 29 punktas, patvirtina, kad iš pareiškėjo reikalauti neįmanomų dalykų yra normali praktika. Nacionalinis reglamentavimas iš esmės nustato sąlygas,
kurių pareiškėjas negali įvykdyti, t. y. perdirbti transporto priemonę perstatant valdymo
įtaisus iš dešinės pusės į kairę vienu iš šių būdų: transporto priemonę perdirbant transporto priemonės gamintojo įgaliotame servise arba transporto priemonės savininkui
turint transporto priemonės gamintojo technines sąlygas ir perdirbimą atliekant bet kuriame servise pagal šias technines sąlygas. Byloje neabejotinai nustatyta, kad vairas jau
permontuotas į kairę pusę, todėl įvykdyti šias sąlygas pareiškėjui neįmanoma.
28. Pareiškėjas akcentuoja, kad iš byloje esančių dokumentų matyti, jog
VĮ „Regitra“ Telšių skyrius nebuvo informuotas apie tai, ar transporto priemonės konstrukcijos (vairo mechanizmo keitimas iš vienos pusės į kitą) modifikavimas yra leistinas
ir nedaro įtakos gamintojo nustatytiems saugumo reikalavimams, tačiau, kaip neteisingai nurodė teismas, pareiškėjas neprivalėjo pateikti tokių įrodymų. Teismas darė išvadą, jog vien Latvijos Respublikoje išduoto transporto priemonės registracijos liudijimo
pateikimas įrodo, kad techninė ekspertizė Automobiliui buvo atlikta, nepakankamas.
Pareiškėjas minėtos ekspertizės išvados nei VĮ „Regitra“ Telšių skyriui, nei teismui nepateikė ir negalėjo pateikti, nes jų neturi ir negali gauti. Teismas taip pat pastebėjo, kad
iš pateikto Latvijos Respublikoje išduoto automobilio registracijos liudijimo nematyti, ar
transporto priemonė perdirbta įvykdžius vieną iš Tvarkos 29 punkte nustatytų privalomųjų sąlygų, bet pareiškėjui neaišku, kodėl teismas darė prielaidą, kad toks reikalavimas
Latvijoje nustatytas ir kodėl pagal tai turėtų būti vertinamas transporto priemonės vairavimo mechanizmo perkėlimas į kitą pusę. Pareiškėjas kategoriškai nesutiko su teiginiu,
kad kitoje valstybėje narėje įregistruota transporto priemonė turi atitikti papildomus
nacionalinius reikalavimus ir, nesant teigiamos kompetentingų institucijų ekspertizės
išvados, jog nepaveikti gamintojo nustatyti saugumo reikalavimai, nacionalinės insti368
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tucijos gali atsisakyti įregistruoti tokias transporto priemones. Be to, techninė apžiūra
Automobiliui jau buvo atlikta Lenkijoje, institucijos žino jos rezultatus, todėl nėra pagrindo reikalauti pakartotinės techninės apžiūros.
29. Pareiškėjas sutinka su teismu, kad VĮ „Regitra“ Telšių filialas skundžiamame
2015 m. gruodžio 25 d. pranešime nepagrįstai nurodė, jog nepateiktas techninės apžiūros
dokumentas, nes techninės apžiūros, atliktos Lenkijoje, dokumentas buvo pateiktas. Šioje
byloje buvo kilęs klausimas, ar reikalavimas pateikti perdirbtos transporto priemonės
techninę ekspertizę yra suderinamas su Direktyvos 1999/37/EB 4 straipsnio nuostatomis
ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnyje užtikrintu laisvu prekių judėjimu Europos Sąjungos viduje. Pareiškėjo nuomone, jau įregistravus transporto priemonę
kitoje valstybėje narėje, papildoma apžiūra gali būti skiriama tik siekiant suteikti kompetentingoms institucijoms informaciją, kurios nėra registracijos liudijime. Nagrinėjamu
atveju Automobiliui buvo suteiktas administracinis leidimas patekti į kelių eismą ir galiojanti techninės apžiūros ekspertizė, todėl reikalavimas pateikti dar vieną ekspertizę,
kuri nustatyta priimančiosios valstybės narės techniniuose reikalavimuose, nėra suderinamas su Direktyvos 1999/37/EB 4 straipsniu ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
34 straipsniu.
30. Pareiškėjas taip pat prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Europos
Sąjungos Teisingumo Teismą su šiais klausimais:
1. Ar laisvo prekių judėjimo principas leidžia tokį nacionalinį reguliavimą, pagal
kurį vienoje valstybėje narėje teisėtai įregistruota motorinė transporto priemonė, kuriai
prieš registravimą buvo perkelta valdymo sistema iš dešinės pusės į kairę ir kuri po tokio
perdarymo buvo įregistruota vienoje valstybėje narėje, o techninė apžiūra su teigiama išvada atlikta trečioje valstybėje narėje, gali būti registruojama priimančioje valstybėje narėje tik atlikus papildomą nacionalinę techninę ekspertizę?
2. Ar papildomos nacionalinės techninės ekspertizės atlikimas gali būti pateisinamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnyje nustatytomis išimtimis, jei
transporto priemonė turi išduotą galiojantį registracijos liudijimą, atitinkantį Direktyvos
1999/37/EB reikalavimus bei 2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros reikalavimus, ir teigiamą techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą?
3. Ar Direktyvos 1999/37/EB ir Direktyvos 2009/40/EB nuostatos aiškintinos taip,
kad galima daryti išimtis, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnyje nustatytomis išimtimis, ir reikalauti atlikti papildomą nacionalinę techninę ekspertizę, jei įgaliotai registruoti institucijai pateikiamas registracijos liudijimas, atitinkantis
Direktyvos 1999/37/EB bei Direktyvos 2009/40/EB reikalavimus, ir teigiamą techninę apžiūrą patvirtinantis dokumentas, kai prieš įregistruojant transporto priemonę ir atliekant
techninę apžiūrą kitoje valstybėje narėje, išskyrus priimančią šalį, buvo atliktas vairo sistemos perkėlimas iš dešinės į kairę pusę?
4. Ar laisvo prekių judėjimo principas leidžia nustatyti tokias nacionalinės techninės ekspertizės sąlygas, remiantis kuriomis būtų galima nepripažinti asmens teisės savo
jėgomis atlikti vairo sistemos perkėlimą iš dešinės pusės į kairę, jei kitoje valstybėje narėje, kurioje buvo įregistruota transporto priemonė ir atlikta techninė apžiūra, toks atliktas
perkėlimas buvo pripažintas tinkamu ir teisėtu?
31. Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“, ir VĮ „Regitra“ Telšių
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filialas, trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį
skundą prašė jį atmesti.
32. Atsakovų vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog iš jo reikalaujama neįmanomų dalykų. Teisinis reguliavimas, kuris, anot pareiškėjo, jam sukuria neįmanomas įvykdyti pareigas, galioja nuo 2008 m., o Automobilis pertvarkytas 2014 m., todėl pareiškėjas
turėjo ir galėjo žinoti Tvarką bei ja vadovautis. Be to, pareiškėjo teiginiai, kad jis negali pateikti dokumentų apie Latvijos Respublikoje atliktą ekspertizę, nes jų neturi ir negali gauti,
prieštarauja į bylą pateiktiems dokumentams, nes, pagal Transporto priemonių perdirbimo
taisyklių, patvirtintų Latvijos ministrų kabineto 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 725,
22 punktą, Latvijos Respublikoje perdirbtų transporto priemonių techninę ekspertizę atlieka techninės kontrolės inspektorius techninės apžiūros stotyje; gavęs techninės ekspertizės
išvadą, transporto priemonės savininkas perdarytą priemonę ne vėliau kaip per 5 dienas
įregistruoja KESD (23 p.). Taigi pareiškėjas privalėjo gauti Automobilio techninę ekspertizę, todėl galėjo ją pateikti tiek nacionaliniam registratoriui, tiek teismui.
33. Atsakovai nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad, pagal Komunikato nuostatas, jeigu transporto priemonė buvo anksčiau registruota kitoje valstybėje narėje, tai
sudaro pagrindą registruoti transporto priemonę Lietuvoje, o laikotarpio, kurį transporto priemonė buvo registruota vienoje valstybėje narėje prieš ją pervežant į kitą valstybę
narę, trukmė nėra svarbi. Pastebėtina, kad būtent Latvijos Respublikoje draudžiama registruoti ilgesniam nei 6 mėnesių terminui transporto priemones, kurios pagal konstrukciją pritaikytos eismui kairiąją kelio puse, todėl vien faktinė aplinkybė, jog Automobilis
buvo laikinai registruotas Latvijos Respublikoje, nesudaro pagrindo šį automobilį, neįvykdžius visų teisės aktų reikalavimų, įregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto
priemonių registre.
34. Atsakovai papildomai pažymi, kad reikalaujami atlikti veiksmai prieš registruojant perdirbtą transporto priemonę Lietuvoje savo esme yra pateisinami viešojo intereso apsaugos tikslu. Net jei ir būtų svarstomas klausimas dėl tokių reikalavimų atitikimo Europos Sąjungos teisei, reikalavimų perdirbtoms transporto priemonėms perstatant
valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę taikymas yra visiškai suderinamas su Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsniu. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
34 straipsnio nuostatos nekliudo taikyti prekių importo, eksporto ir tranzito draudimų
arba apribojimų, jeigu jie yra pateisinami viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo,
žmonių sveikatos bei gyvybės apsaugos pagrindais.
35. Atsakovai atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodė argumentų dėl reikalautos priteisti 500 Eur neturtinės žalos, todėl laikytina, kad jis
su teismo sprendimo dalimi, kuria šis reikalavimas atmestas, sutinka ir jos apeliaciniu
skundu nekvestionuoja. Dėl pareiškėjo prašymo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismą atsakovai akcentuoja, kad, pirma, kilęs ginčas susijęs su teisės aktų reikalavimais,
kurie apskritai nedraudžia registruoti aptariamas transporto priemones. Antra, iš ginčo aplinkybių aišku, kad pats pareiškėjas sutinka, jog būtų reikalaujama atlikti techninę
apžiūrą ir techninę ekspertizę, tačiau jis nesutinka, kad, nesant tai patvirtinančių įrodymų, transporto priemonė negali būti registruojama. Trečia, net jeigu ir kiltų Europos
Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo klausimas, jis šiuo atveju yra visiškai aiškus.
36. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.
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37. Ministerija pažymi, kad Direktyvos 96/96/EB 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas
valstybių narių abipusio pripažinimo principas yra atkartotas šią direktyvą pakeitusios
Direktyvos 2009/40/EB 3 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta, kad kiekviena valstybė
narė pripažįsta kitos valstybės narės tomis pačiomis sąlygomis išduotą patvirtinimą, rodantį, kad transporto priemonės, registruotos toje kitoje valstybėje, kartu ir jos priekabos ar puspriekabės, techninė apžiūra buvo atlikta laikantis bent šios direktyvos nuostatų. Pareiškėjas, taikydamas valstybėms narėms nustatytą abipusio transporto priemonių,
įregistruotų valstybėse narėse, techninės apžiūros pripažinimo principą, nevertino minėtame punkte nustatytos privalomos sąlygos, kad valstybės narės privalo pripažinti tik
tos valstybės narės išduotą patvirtinimą apie atliktą techninę apžiūrą, jeigu ta transporto
priemonė yra toje valstybėje registruota.
38. Ministerijos nuomone, bendruosius principus numatantys Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo straipsniai netaikomi, kai laisvo tam tikro produkto judėjimo teisinis režimas Sąjungoje yra visiškai suderintas konkretesnių Europos Sąjungos
teisės aktų. Tuo atveju, kai yra priimti ir galioja Europos Sąjungos antriniai teisės aktai,
kuriais visiškai suderintas tam tikro pobūdžio prekės laisvas judėjimas, bet kokios nacionalinės priemonės, galbūt pažeidžiančios laisvo prekių judėjimo principą, vertinamos ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų, o Sąjungos lygmeniu suderintų Europos Sąjungos teisės aktų kontekste. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas negali traktuoti
Direktyvos 2009/40/EB nuostatų kitaip, nei ši direktyva nustato, ir ja remiantis teigti,
kad Lenkijos Respublikoje gauta pažyma apie atliktus transporto priemonės techninius
bandymus naudojantis valstybių narių abipusio lygiateisiškumo ir pripažinimo principu
yra tinkama.
39. Ministerija akcentuoja, jog, kaip nurodoma Komunikato 3.3.1 punkto šeštojoje pastraipoje, nereikia iš naujo tvirtinti naujų patvirtinto EB tipo transporto priemonių,
kurios turi galiojantį atitikties liudijimą, techninių charakteristikų ar atitikti papildomų
techninių reikalavimų, susijusių su jų konstrukcija ar veikimu, tik jei jos nebuvo akivaizdžiai modifikuotos po to, kai „išvyko“ iš gamintojo gamyklos. Pareiškėjas nepateikė
transporto priemonės techninės ekspertizės dokumento, įrodančio, kad tokia transporto
priemonė atitinka jos gamintojo techninius reikalavimus, t. y. tokia transporto priemonė
yra saugi ir tinkama eksploatuoti viešajame eisme, todėl VĮ „Regitra“ ir jos Telšių filialas
turėjo teisę atsisakyti Automobilį registruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
40. Ministerija nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad nacionalinis reglamentavimas iš esmės nustato reikalavimus, kurių jam neįmanoma įvykdyti, susijusių su transporto priemonės modifikavimo sąlygomis. Be to, pareiškėjas apeliaciniame skunde nepateikė jokių įrodymų, kad jis išvis kreipėsi į transporto priemonės gamintojo įgaliotą
servisą dėl transporto priemonės perdirbimo ir kad jam transporto priemonės gamintojas uždraudė transporto priemonę perdirbti arba pareiškėjas negavo transporto priemonės gamintojo techninių sąlygų, pagal kurias galėjo perdirbti transporto priemonę
bet kuriame servise. Pareiškėjas, 2014 m. vasarą savo jėgomis perdirbdamas Automobilį,
nesilaikė privalomų sąlygų, nustatytų Tvarkoje. Tai reiškia, kad pareiškėjas Automobilio
perdirbimą atliko nesilaikydamas nacionalinių teisės aktų, todėl jis, neturėdamas transporto priemonės techninės ekspertizės dokumento, praranda teisę dalyvauti viešajame
eisme. Pareiškėjo argumentas, kad Tvarkoje įtvirtintų sąlygų įvykdyti neįmanoma, nes
371

I. Administracinių teismų praktika

vairas jau permontuotas (de facto) į kairę pusę, yra niekinis, kadangi Tvarkoje įtvirtintų
privalomų sąlygų pareiškėjas privalėjo laikytis jau perdirbdamas transporto priemonę ir
faktinis perdirbimas negali pateisinti to, kad nesilaikyta Tvarkos nuostatų.
41. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kelių transporto inspekcija prie
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą
prašo jį atmesti.
42. Inspekcijos nuomone, pareiškėjas netinkamai rėmėsi Direktyvos 96/96/EB
3 straipsnio 2 dalimi ir taikė joje valstybėms narėms nustatytą lygiavertiškumo ir abipusio transporto priemonių, įregistruotų valstybėse narėse, techninės apžiūros principą.
Inspekcija taip pat nesutinka, kad Lenkijoje išduotas techninės apžiūros dokumentas įrodo, jog Automobiliui buvo atlikta techninė apžiūra ir institucijos žino apie jos rezultatus,
todėl nebuvo pagrindo reikalauti atlikti Automobilio techninę apžiūrą. Pareiškėjas neįvertino minėta nuostata įtvirtintos privalomos sąlygos, kad valstybės narės privalo pripažinti tik tos valstybės narės išduotą patvirtinimą apie atliktą techninę apžiūrą, jeigu ta
transporto priemonė yra toje valstybėje registruota. Inspekcija teigia, kad pareiškėjas privalo įrodyti, jog Lenkijos Respublikoje atlikti Automobilio techniniai bandymai yra pareiškėjo įvardijama transporto priemonės techninė apžiūra.
43. Inspekcija akcentuoja, kad pareiškėjo minimos Direktyva 1999/37/EB ir
Direktyva 2009/40/EB, dėl kurių išaiškinimo jis prašo kreiptis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą, nenustato teisinio reguliavimo ir išimčių dėl motorinių transporto
priemonių techninės ekspertizės atlikimo, kadangi transporto priemonių techninių charakteristikų, susijusių su jų konstrukcija ir veikimu, reglamentavimas nėra šių direktyvų
reguliavimo sritis.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
44. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti atsakovo VĮ ,,Regitra“ Telšių filialo 2015 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. 12270706 dėl atsisakymo įregistruoti transporto priemonę „Vauxhall Vectra“, VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio
29 d. sprendimą Nr. (115)-24-1871 „Dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę
Vauxhall“, atsakovo įpareigojimo įregistruoti Lietuvoje transporto priemonę – 2006 m.
laidos automobilį „Vauxhall Vectra“, (duomenys neskelbtini), registruotą Latvijos
Respublikoje, taip pat atlyginti 500 Eur neturtinę žalą.
45. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad naikinti pareiškėjo skundžiamus VĮ „Regitra“ Telšių filialo ir VĮ „Regitra“ sprendimus nėra pagrindo, kadangi
VĮ „Regitra“ Telšių filialas, nustatęs, jog prašomas įregistruoti Automobilis buvo perdirbtas perstatant jo vairo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę, turėjo teisę atsisakyti jį registruoti dėl to, kad nepateiktas transporto priemonės techninės ekspertizės atlikimo dokumentas (Registravimo taisyklių 67.4 ir 44.1.1 p.).
46. Pareiškėjas nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu ir apeliaciniame skunde pabrėžia, kad faktas, jog Automobilis buvo įregistruotas kitoje valsty372
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bėje narėje, reiškia, kad jos kompetentingos institucijos nusprendė, jog motorinė transporto priemonė atitiko ten galiojančius techninius reikalavimus, todėl nacionalinės
institucijos gali atsisakyti išduoti tokios transporto priemonės registracijos patvirtinimą
tik tuo atveju, jei ši priemonė tikrai kelia pavojų visuomenės sveikatai.
47. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas po transporto priemonės įsigijimo iš esmės
pakeitė transporto priemonės konstrukciją, t. y. automobilyje pakeistas vairas iš dešinės
pusės į kairę. Pareiškėjo teigimu, jis šiuos pakeitimus atliko savarankiškai 2014 m. vasarą,
o 2014 m. rudenį įregistravo automobilį Latvijoje, kur automobilius registruojanti įmonė
pati atliko techninę ekspertizę.
48. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2015 m. kovo 25 d. pareiškėjas kreipėsi į VĮ „Regitra“ Telšių filialą su prašymu įregistruoti Automobilį, kartu su prašymu pateikdamas šios transporto priemonės registracijos liudijimą, registracijos Nr. DW2944,
išduotą 2014 m. spalio 17 d. Latvijos Respublikoje (I t., b. l. 128, 130–131), transporto
priemonės techninių bandymų atlikimo pažymėjimą (I t., b. l. 67–69) ir transporto priemonės identifikavimo dokumentą (I t., b. l. 68–69, 124–127), išduotus Lenkijoje.
49. Byloje ginčijamu VĮ ,,Regitra“ Telšių filialo 2015 m. kovo 25 d. sprendimu
Nr. 12270706 dėl atsisakymo įregistruoti transporto priemonę „Vauxhall Vectra“ pareiškėjo Automobilį atsisakyta registruoti dėl to, jog nepateikti techninės apžiūros ir
techninės ekspertizės dokumentai, kai duomenų nėra informacinėje sistemoje (I t.,
b. l. 12). VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. (115)-24-1871 „Dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę Vauxhall“ nuspręsta, jog nėra pagrindo pakeisti
VĮ „Regitra“ Telšių filialo 2015 m. kovo 25 d. sprendimo. Minėtame sprendime nurodyta,
jog užsienyje išduotas privalomosios techninės apžiūros dokumentas neturėtų būti transporto priemonės atsisakymo registruoti priežastis; transporto priemonė galėtų būti registruojama atlikus transporto priemonės techninę ekspertizę ir kartu su kitais dokumentais
pateikus techninės ekspertizės atlikimą patvirtinantį dokumentą bei atlikus visas registravimui būtinas procedūras (I t., b. l. 10–11).
50. Teisėjų kolegija pažymi, jog, kaip matyti iš VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. (115)-24-1871, VĮ „Regitra“, išankstine ginčo nagrinėjimo
ne per teismą tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, aplinkybės, jog pareiškėjas pateikė Lenkijoje atliktos techninės apžiūros dokumentą, nelaikė kaip sudarančios pagrindą neregistruoti pareiškėjo Automobilio. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog
VĮ „Regitra“ Telšių filialas 2015 m. kovo 25 d. sprendime nepagrįstai nurodė, kad nepateiktas techninės apžiūros dokumentas, ir vertino, jog Lenkijoje atlikta techninė apžiūra
ir išduotas techninės apžiūros dokumentas įrodo, kad automobiliui buvo atlikta techninė
apžiūra. Su tuo teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu sutiko ir atsakovas.
Taigi nesant ginčo dėl Lenkijoje išduoto techninės apžiūros dokumento pripažinimo, teisėjų kolegija detaliau šios aplinkybės nevertins ir dėl jos išsamiau nepasisakys.
Dėl techninės ekspertizės pažymos nepateikimo
51. Nagrinėjamu atveju vertintina, ar pagrįstai pareiškėjo norimą užregistruoti transporto priemonę buvo atsisakyta registruoti dėl to, jog nebuvo pateikta techninės
ekspertizės pažyma (Registravimo taisyklių 67.4 p.).
52. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2015 m.
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sausio 1 d., t. y. pareiškėjo kreipimosi į VĮ „Regitra“ Telšių filialą metu) 27 straipsnio
1 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka registruotoms motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms <...>.
To paties įstatymo 2 straipsnio 35 dalyje numatyta, jog motorinės transporto priemonės
arba jos priekabos registracija – procedūra, kurią sudaro motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymas, jos duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos
kelių transporto priemonių registrą, leidimo dalyvauti viešajame eisme būtinų sąlygų
atitikimo patikrinimas, valstybinio registracijos numerio ženklų ir dokumento, liudijančio apie transporto priemonės įregistravimą, išdavimas ir kurią baigus įgyjamas leidimas motorinei transporto priemonei arba jos priekabai dalyvauti viešajame eisme.
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatyta,
jog užtikrindama eismo saugumą, Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliotos institucijos
nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo ir apskaitos tvarką.
Įgyvendindamas šią tvarką, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtino Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų
registravimo taisykles (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014 m. gruodžio 9 d.).
53. Teisėjų kolegija pažymi, jog VĮ ,,Regitra“ Telšių filialas 2015 m. kovo 25 d.
sprendime Nr. 12270706 dėl atsisakymo įregistruoti transporto priemonę „Vauxhall
Vectra“ atsisakymo pagrindu nurodė Registravimo taisyklių 69.3 punktą, taip pat išdėstė, jog „nepateikti techninės apžiūros ir techninės ekspertizės dokumentai, kai duomenų nėra informacinėje sistemoje“. VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendime
Nr. (115)-24-1871 „Dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę Vauxhall“ atsisakymo registruoti priežastis patikslinta, nurodant Registravimo taisyklių 67.4 punktą.
54. Registravimo taisyklių 67.4 punkte numatyta, kad transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis pareiškėjas VĮ „Regitra“ pateikia transporto priemonės kilmės dokumentą (-us), išskyrus atvejus, kai transporto priemonė paskutinį kartą buvo
įregistruota Lietuvos Respublikoje, išduodant registracijos liudijimą arba galingojo
keturračio registracijos liudijimą, yra neperdirbta ir transporto priemonės registracijos dokumentas yra prarastas. Taigi, kadangi pareiškėjas Automobilio anksčiau nebuvo įregistravęs Lietuvos Respublikoje, taip pat jo norima užregistruoti transporto priemonė buvo perdirbta, pareiškėjas, norėdamas tokią transporto priemonę užregistruoti,
pagal Registravimo taisyklių 67.4 punktą turėjo pateikti transporto priemonės kilmės
dokumentą.
55. Registravimo taisyklių 44 punkte įvardinti transporto priemonės kilmės dokumentai, kurie suskirstyti į tris grupes: transporto priemonės patvirtinimą ar perdirbimą
patvirtinančius dokumentus (44.1 p.); transporto priemonės registraciją patvirtinančius
dokumentus (44.2 p.); transporto priemonės naudojimą patvirtinančius dokumentus
(44.3 p.).
56. Pagal Registravimo taisyklių 45 punktą, Registravimo taisyklių 44.1.3 (transporto priemonių gamintojų išduotus atitikties liudijimus (išskyrus taisyklių 44.1.2 papunktyje nurodytus dokumentus), patvirtinančius, kad transporto priemonės buvo
pagamintos pagal tam tikros rinkos reikalavimus (kai transporto priemonės nebuvo registruotos ir naudotos), 44.2.2 (kompetentingų institucijų išduotus transporto priemonės
registracijos liudijimus, eksporto dokumentus arba kitus, transporto priemonių registraciją patvirtinančius dokumentus, kurie neatitinka taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodytų
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sąlygų) ir 44.3 (transporto priemonės naudojimą patvirtinančius dokumentus) papunkčiuose išvardyti dokumentai transporto priemonėms registruoti visais atvejais teikiami
kartu su taisyklių 44.1.1 papunktyje nurodytu dokumentu, o taisyklių 44.1.2 (transporto priemonės Europos Bendrijos atitikties liudijimai (kai transporto priemonės nebuvo
registruotos ir naudotos) ir 44.2.1 (EEE šalyse išduoti transporto priemonės registracijos liudijimai, kurie atitinka 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/37/EB
dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7
skyrius, 4 tomas, p. 351) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 23 d.
Komisijos direktyva 2003/127/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 710), reikalavimus ir yra išduoti registruojant transporto priemones, atitinkančias Europos Bendrijos patvirtintą tipą arba kurioms yra suteiktas individualus Europos
Bendrijos patvirtinimas) papunkčiuose išvardyti dokumentai teikiami kartu su taisyklių
44.1.1 papunktyje nurodytu dokumentu, kai transporto priemonės perdirbamos po taisyklių 44.1.2 ir 44.2.1 papunkčiuose išvardytų dokumentų išdavimo.
57. Pagal Registravimo taisyklių 44.1.1 punktą, prie transporto priemonės patvirtinimą ar perdirbimą patvirtinančių dokumentų priskiriamas pagal Taisyklių 5 punkte nurodyto teisės akto (Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse, patvirtintose susisiekimo
ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo
taisyklių patvirtinimo“) arba Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir
perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir
jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų
ir atlikimo tvarkos patvirtinimo“, (toliau – ir Tvarkos aprašas, redakcija, galiojanti nuo
2015 m. sausio 1 d.) nuostatas išduoti dokumentai (anot atsakovo, būtent pagal pastarąjį
teisės aktą išduotos techninės ekspertizės pažymos reikia tam, kad pareiškėjo transporto
priemonė būtų įregistruota).
58. Kaip minėta, transporto priemonės kilmės dokumentai išvardinti Registravimo
taisyklių 44 punkte, o 45 punkte detalizuota, kokiais atvejais kokį dokumentą reikia pateikti. Pareiškėjas pateikė Latvijoje jam išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą. Byloje nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog pareiškėjo pateiktas Latvijos transporto
priemonės registracijos liudijimas Nr. AF1423695 vertintinas kaip laikinos registracijos
liudijimas, kadangi, kaip matyti iš Latvijos Respublikos kelių eismo ministerijos Kelių
eismo saugos direktorato CSDD 2017 m. birželio 1 d. rašto Nr. 11.11-5/1354 (II t.,
b. l. 41), pareiškėjo Automobilis buvo užregistruotas Latvijos Respublikoje ir tuoj pat išregistruotas eksportui iš Latvijos Respublikos. Minėtame registracijos liudijime taip pat
nurodytas transporto priemonės variantas – DN11, versija – 1A37BXDPNSB5, tipo patvirtinimo Nr. E1*2001/116*0290*03 (I t., b. l. 130–13).
59. Vertindama Latvijos Respublikoje pareiškėjo Automobiliui išduotą registracijos liudijimą, teisėjų kolegija pažymi, kad Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyvos
1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų 1 straipsnyje numaty375
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ta, jog ši direktyva taikoma dokumentams, kuriuos valstybė narė išduoda registruojant
transporto priemonę. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad iš
paties Direktyvos 1999/37 4 straipsnio teksto, kuriame nustatyta, jog vienoje valstybėje narėje išduotas šios direktyvos priede pateikto pavyzdžio registracijos liudijimas turi
būti pripažįstamas kitose valstybėse narėse perregistruojant transporto priemonę tose
valstybėse, matyti, kad šia nuostata valstybėms narėms nepaliekama jokios diskrecijos dėl transporto priemonių registracijos liudijimų pripažinimo principo laikymosi (žr.
2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę, C-150/11,
EU:C:2012:539, 73 punktą). Kaip matyti iš Direktyvos 1999/37 3, 5 ir 6 konstatuojamųjų dalių, šia direktyva siekiama prisidėti prie laisvo judėjimo kitų valstybių narių teritorijose esančiais keliais, numatant kaip būtiną sąlygą, registruojant anksčiau kitoje
valstybėje narėje jau registruotą transporto priemonę, pateikti registraciją ir transporto
priemonės technines charakteristikas liudijantį dokumentą, kad anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotos transporto priemonės būtų lengviau sugrąžintos į eismą ir
taip būtų padėta vidaus rinkai tinkamai veikti (žr. sprendimo Europos Komisija prieš
Belgijos Karalystę 74 punktą). Svarbu pažymėti ir tai, kad Teisingumo Teismas jau yra
nusprendęs, jog anksčiau kitose valstybėse narėse registruotų naudotų transporto priemonių techninės charakteristikos gali būti nustatytos remiantis jau esančiais registravimo dokumentais (žr. 2008 m. birželio 5 d. sprendimo Komisija prieš Lenkiją, C-170/07,
EU:C:2008:322, 38 punktą, sprendimo Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę 75 punktą). Teisingumo Teismas byloje Komisija prieš Belgijos Karalystę nusprendė, jog Belgijos
Karalystė negali pateisinti sistemingo reikalavimo pateikti atitikties sertifikatą būtinumu patikrinti registracijos liudijimą turinčių transporto priemonių technines charakteristikas (76 punktas). Pastarojoje byloje įvertinta, jog tokiu reikalavimu iš esmės panaikinamas kitose valstybėse narėse išduotų registracijos liudijimų pripažinimo principas,
numatytas Direktyvos 1999/37 4 straipsnyje (77 punktas). Minėtoje byloje pripažinta, jog Belgijos Karalystė negali remtis viena iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
36 straipsnyje apibrėžtų bendrojo intereso priežasčių arba vienu iš Teisingumo Teismo
praktikoje nustatytų imperatyvių reikalavimų, nes iš to, kas pasakyta, matyti, kad, išskyrus laikino registravimo atvejį, Direktyva 1999/37 valstybėms narėms neleidžiama, registruojant anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotą transporto priemonę, reikalauti
kito dokumento nei registracijos liudijimas. Kai klausimo reglamentavimas suderintas
Sąjungos lygiu, visos su juo susijusios nacionalinės priemonės turi būti vertinamos atsižvelgiant į tokios suderinimo priemonės nuostatas, o ne į pirminės teisės nuostatas (šiuo
klausimu žr. 1993 m. spalio 12 d. sprendimo Vanacker ir Lesage, C-37/92, EU:C:1993:836,
9 punktą; 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimo DaimlerChrysler, C-324/99, EU:C:2001:682,
32 punktą ir 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Lidl Magyarország, C-132/08,
EU:C:2009:281, 42 punktą) (79 p.).
60. Direktyvos 1999/37/EB 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog perregistruodamos
transporto priemonę, kuri anksčiau jau buvo įregistruota kitoje valstybėje narėje, kompetentingos institucijos visais atvejais reikalauja pateikti I ankstesnio registracijos liudijimo dalį ir, jeigu buvo išduota, II registracijos liudijimo dalį. Europos Bendrijų Komisijos
2007 m. vasario 14 d. komunikate (Aiškinamasis komunikatas dėl motorinių transporto priemonių, kurių kilmės šalis yra kita valstybė narė, registravimo tvarkos) išdėstoma,
jog Direktyva 1999/37/EB taip pat taikoma laikiniems registracijos liudijimams, kuriuos
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valstybės narės turėtų pripažinti pagal šios direktyvos 1 straipsnį, 2 straipsnio b punktą ir
4 straipsnį. Komunikate taip pat nurodoma, jog valstybės narės gali išduoti laikinos registracijos liudijimą, kuris nesiskirtų arba labai nedaug skirtųsi nuo Direktyvoje 1999/37/
EB nustatyto modelio. Tokiu atveju kitos valstybės narės yra įpareigotos pripažinti laikinos registracijos liudijimą, išduotą valstybės narės transporto priemonei identifikuoti
tarptautiniame eisme, jeivairuotojas turi I registracijos liudijimo dalį pagal direktyvos
5 straipsnio 1 dalį.
61. Įvertinusi išdėstytus argumentus bei tai, jog pareiškėjui Latvijos Respublikoje
išduotas transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. AF1423695 iš esmės atitinka
Direktyvoje 1999/37/EB nustatytą modelį ir nedaug nuo jo skiriasi, teisėjų kolegijapareiškėjo Automobiliui Latvijos Respublikoje išduotą registracijos liudijimąvertinakaip
Registravimo taisyklių 44.2.1 punkte nurodytą dokumentą – EEE šalyse išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą, kuris atitinka 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos
direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p.351) su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyva 2003/127/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p.710), reikalavimus ir yra išduotas registruojant transporto
priemonę, atitinkančią Europos Bendrijos patvirtintą tipą arba kuriai yra suteiktas individualus Europos Bendrijos patvirtinimas.
62. Kaip matyti iš to, kas išdėstyta anksčiau, pagal Registravimo taisyklių 45 punktą, Registravimo taisyklių 44.1.2 ir 44.2.1 papunkčiuose išvardyti dokumentai teikiami
kartu su taisyklių 44.1.1 papunktyje nurodytu dokumentu, kai transporto priemonės
perdirbamos po taisyklių 44.1.2 ir 44.2.1 papunkčiuose išvardytų dokumentų išdavimo.
Registravimo taisyklių 44.1.2 punkte numatyta, jog prie transporto priemonės patvirtinimą ar perdirbimą patvirtinančių dokumentų priskiriami transporto priemonės Europos
Bendrijos atitikties liudijimai (kai transporto priemonės nebuvo registruotos ir naudotos). Kadangi byloje nagrinėjamu atveju Latvijos Respublikoje pareiškėjui išduotas
registracijos pažymėjimas laikytinas patvirtinančiu, jog pareiškėjo Automobilis buvo
registruotas ir naudotas, Registravimo taisyklių 44.1.2 punktas jam netaikytinas, t. y.
šio dokumento jam pateikti nereikia. Be to, iš Registravimo taisyklių 45 punkto konstrukcijos nėra pagrindo vertinti, jog yra būtina pateikti abu dokumentus (nurodytus
Registravimo taisyklių 44.1.2 ir 44.2.1 p.).
63. Sisteminis Registravimo taisyklių 67.4, 45 ir 44 punktų aiškinimas suponuoja,
jog transporto priemonę perdirbus prieš Registravimo taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodyto dokumento išdavimą, t. y. prieš EEE šalyse išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą, kuris išduotas registruojant transporto priemones, atitinkančias Europos
Bendrijos patvirtintą tipą arba kurioms yra suteiktas individualus Europos Bendrijos
patvirtinimas, tokią transporto priemonę registruojant kitoje valstybėje narėje, šiuo
atveju – Lietuvoje, pakanka pateikti EEE šalyse išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą (Registravimo taisyklių 44.2.1 p. nurodytą dokumentą). Kadangi pareiškėjo Automobilis perdirbtas prieš Registravimo taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodyto
dokumento (Latvijos Respublikos išduoto transporto priemonės registracijos liudijimo)
išdavimą, iš Registravimo taisyklių 45 punkto neišplaukia įpareigojimas pareiškėjui pateikti 44.1.1 papunktyje nurodytą dokumentą (pagal Tvarkos aprašą išduotą techninės
ekspertizės pažymėjimą). Tokį aiškinimą galima pagrįsti ir anksčiau išdėstytu iš Europos
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Sąjungos nuostatų išplaukiančiu teisiniu reguliavimu bei Teisingumo Teismo praktika.
Šiuo atveju teisėjų kolegija nemano, jog yra tikslinga kreiptis į Teisingumo Teismą dėl
prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu.
64. Be to, teisėjų kolegija papildomai pažymi, jog 2009 m. gegužės 6 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų
priekabų techninės apžiūros nuostatos, kurios tikslai, įvardyti 26 konstatuojamojoje dalyje, yra suderinti techninių apžiūrų reikalavimus, išvengti konkurencijos iškraipymų tarp
vežimo įmonių ir garantuoti, kad transporto priemonės būtų tinkamai tikrinamos ir prižiūrimos. Teisingumo Teismo 2002 m. kovo 21 d. sprendime Cura Anlagen GmbH prieš
Auto Service Leasing GmbH (ASL), C-451/99, EU:C:2002:195, nurodoma, kad kai transporto priemonė techniškai apžiūrima kitoje valstybėje narėje, lygiavertiškumo ir abipusio
pripažinimo principas, nustatytas Direktyvos 96/96 (šią direktyvą panaikino Direktyva
2009/40/EB) 3 straipsnio 2 dalyje, reikalauja visas kitas valstybes nares pripažinti dėl
techninės apžiūros išduotą pažymėjimą, ir tai neturi sutrukdyti joms reikalauti bet kokios papildomos apžiūros, paprastai atliekamos registracijos jų teritorijoje tikslu, jei ta
apžiūra nebuvo atlikta išduodant pažymėjimą (62 punktas). Taigi iš Teisingumo Teismo
praktikos matyti, jog dėl techninės apžiūros negali būti atliekama tokia pati kontrolė, kokia jau buvo vykdoma pagal kitas procedūras toje pačioje ar kitoje valstybėje narėje.
65. Byloje pateiktas Latvijos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 15 straipsnio vertimas patvirtina, jog dėl perdirbtų motorinių transporto priemonių
atitikties eismo saugumo ir techniniams norminių dokumentų reikalavimams turi būti
gauta atitinkama Kelių eismo saugumo direkcijos arba Kelių eismo saugumo direkcijoje šiam tikslui akredituoto asmens išvada. Iš byloje esančių Transporto priemonių perdirbimo taisyklių, patvirtintų Latvijos ministrų kabineto 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 725, matyti, kad po perdirbimo transporto priemonės perdirbėjas perdirbtą
transporto priemonę siunčia techninei ekspertizei, kad galėtų gauti išvadą dėl perdirbtos
transporto priemonės atitikties šių taisyklių reikalavimams (21 p.), o transporto priemonių techninę ekspertizę atlieka transporto priemonių techninės kontrolės inspektorius
techninės apžiūros stotyje (22 p.); gavęs techninės ekspertizės išvadą, transporto priemonės savininkas perdarytą priemonę ne vėliau kaip per penkias dienas įregistruoja KESD
(23 p.); transporto priemonės techninės ekspertizės aktą inspektorius registre įformina
internetu. Taigi, kaip matyti iš to, kas išdėstyta, Latvijos Respublikoje transporto priemonių perdirbimui yra numatyti atitinkami reikalavimai, o prieš registruojant transporto
priemonę turi būti gaunama techninės ekspertizės išvada.
66. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo pateiktas Latvijos
Respublikos transporto ministerijos Kelių eismo saugos direktorato CSDD 2017 m. birželio 1 d. raštas Nr. 11.11-5/1354, kuriame nurodoma, jog transporto priemonė Vauxhall
Vectra“ (identifikacinis numeris WOL0ZCF6861040680) atlikus pakeitimus, skirtus pritaikyti transporto priemonę dešinės pusės eismui, 2014 m. spalio 17 d. (manytina, jog
dokumente per apsirikimą nurodyta „2004 m.“, kadangi bylos duomenų visuma patvirtina, jog Automobilis techninei ekspertizei buvo pristatytas 2014 m.) buvo pristatyta
į CSDD, kur jam buvo atlikta techninė ekspertizė, laikantis Ministrų kabineto 2004 m.
rugpjūčio 17 d. (manytina, jog dokumente per klaidą nurodyta „2004 m. rugpjūčio
24 d.“) įsakymo Nr. 725 „Transporto priemonių modifikavimo reikalavimai“ 3 priedo
nuostatų. Atlikus šią ekspertizę buvo išrašytas techninės ekspertizės aktas Nr. TNT30069.
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2014 m. spalio 17 d. atlikus techninę ekspertizę, modifikuota transporto priemonė
buvo užregistruota Latvijos Respublikoje ir tuoj pat išregistruota eksportui iš Latvijos
Respublikos. Transporto priemonės savininkui buvo išduotas registracijos sertifikatas Nr. AF1423695, turintis modifikacijos kodą „B11“, kuris patvirtina, kad visos atliktos modifikacijos buvo registruotos laikantis galiojančių procedūrų, tranzito sertifikato
Nr. TR108775, tranzitinis eksportui iš Latvijos Respublikos skirtas registracijos numeris
yra XD2984 (II t., b. l. 41). Kartu su minėtu raštu buvo pateikta Techninės ekspertizės
akto Nr. TNT30069 kopija (II t., b. l. 42).
67. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, spręstina, jog tiek atsakovas, tiek pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įvertino, kad šiuo atveju, remiantis Registravimo taisyklių 67.4 punktu, iš pareiškėjo, norinčio užregistruoti Automobilį, galima reikalauti pateikti
techninės ekspertizės dokumentą – transporto priemonės patvirtinimą ar perdirbimą patvirtinantį dokumentą (Registravimo taisyklių 44.1.1 p.). Tai sudaro pagrindą konstatuoti,
jog pirmosios instancijos teismas šiuo atveju netinkamai aiškino atsakovo atsisakymą registruoti pareiškėjo Automobilį Registravimo taisyklių 67.4 punkto pagrindu, dėl to, išnagrinėjęs bylą, netinkamai įvertino viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų
teisėtumą ir pritaikė materialinės teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kas sudaro pagrindą jį panaikinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.).
Dėl to atsakovo VĮ ,,Regitra“ Telšių filialo 2015 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. 12270706 dėl
atsisakymo įregistruoti transporto priemonę „Vauxhall Vectra“ naikintinas. Atsižvelgiant į
tai, jog VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendime Nr. (115)-24-1871 „Dėl atsisakymo
registruoti transporto priemonę Vauxhall“ pripažįstama, kad užsienyje išduotas privalomosios techninės apžiūros dokumentas neturėtų būti Automobilio neregistravimo priežastis,
naikintina tik šio sprendimo dalis, kurioje nurodyta, kad transporto priemonė galėtų būti
registruojama atlikus transporto priemonės techninę ekspertizę ir kartu su kitais dokumentais pateiktus techninės ekspertizės atlikimą patvirtinantį dokumentą. Taip pat yra pagrindas tenkinti pareiškėjo reikalavimą ir įpareigoti atsakovą įregistruoti pareiškėjo transporto
priemonę – 2006 m. laidos automobilį „Vauxhall Vectra“, (duomenys neskelbtini) – Lietuvos
Respublikоs kelių transporto priemonių registre.
Dėl neturtinės žalos atlyginimo pareiškėjui
68. Pareiškėjas prašo priteisti neturtinės žalos atlyginimą, kurią vertina 500 Eur.
69. Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, nustato Civilinio kodekso 6.271 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad žalą,
atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš
valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Civilinio kodekso6.271 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad šiame straipsnyje terminas „valdžios institucija“ reiškia bet kokį viešosios teisės
subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį
šių institucijų darbuotoją ir t. t.), taip pat privatų asmenį, atliekantį valdžios funkcijas, o
terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą,
neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės
ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai,
fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis).
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70. Vadovaujantis ankščiau nurodytomis Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatomis, viešosios (valstybės ar savivaldybės) atsakomybės atveju valdžios institucijos (jos
darbuotojų) kaltė nėra būtinoji sąlyga šiai atsakomybei atsirasti. Tai reiškia, jog 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.
71. Pasisakydama dėl Civilinio kodekso 6.250 straipsnio taikymo byloje nagrinėjamoje situacijoje, teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad neturtinės žalos atlyginimas yra
vienas iš civilinę atsakomybę reglamentuojančių institutų. Tai reiškia, kad šiam institutui
taikyti yra būtinos tos pačios trys atsakomybei atsirasti būtinos sąlygos: valdžios institucijų neteisėti veiksmai ar neveikimas, žala ir priežastinis ryšys tarp paminėtų neteisėtų
veiksmų (neveikimo) ir žalos atsiradimo. Teisėjų kolegijos anksčiau aptartos aplinkybės
ir pateiktas jų vertinimas Civilinio kodekso 6.271 straipsnio taikymo prasme leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo prašoma atlyginti neturtinė žala galėjo atsirasti dėl neteisėto
atsakovo atsisakymo registruoti jo Automobilį. Byloje padarytos išvados vertintinos kaip
pakankamos konstatuoti esant dvi iš ankščiau paminėtų neturtinės žalos atlyginimo sąlygų – valdžios institucijos pareigūnų neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp šių neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo.
72. Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį neturtinė žala – tai asmens fizinis skausmas,
dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kt., teismo įvertinti
pinigais. Neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymą, kaip ir atlyginimo teisinius pagrindus, lemia šios žalos prigimtis ir objektas. Neturtinė žala atlyginama pažeidus vertybes, kurių įkainoti neįmanoma, ir pasireiškia neturtinio pobūdžio praradimais, kurie
negali būti tiksliai apskaičiuojami piniginiu ekvivalentu. 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. Taigi priteisiamas neturtinės žalos dydis nustatomas, visų pirma, atsižvelgiant
į kompensacinę neturtinės žalos paskirtį ir remiantis teisingo neturtinės žalos atlyginimo
idėja. Neturtinės žalos dydį nustato teismas, o ją patyręs asmuo turi pateikti teismui kuo
daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų (žr., pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A492-939/2013).
73. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytus patirtus išgyvenimus, nepatogumus, kuriuos jis patyrė dėl atsakovo veiksmų, kurie, teisėjų kolegijos nuomone, buvo
pakankamai intensyvūs, t. y. ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, tai, jog Automobilis ilgą
laikotarpį nebuvo užregistruotas, daro išvadą, kad pareiškėjas patyrė neturtinę žalą ir
jam turi būti priteistas neturtinės žalos atlyginimas pinigais. Todėl pareiškėjui iš Lietuvos
valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo, priteistinas jo prašomas 500 Eur neturtinės žalos atlyginimas. Toks neturtinės žalos dydis vertintinas kaip
atitinkantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus bei taikymo požiūriu yra
adekvatus padarytam teisės pažeidimui.
74. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pareiškėjo apeliacinį skundą ten380
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kina, panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priima naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą tenkina iš dalies ir panaikina atsakovo VĮ ,,Regitra“ Telšių filialo
2015 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. 12270706 dėl atsisakymo įregistruoti transporto priemonę „Vauxhall Vectra“, ir VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. (115)-241871 „Dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę Vauxhall“ dalį, kurioje nurodyta,
kad transporto priemonė galėtų būti registruojama atlikus transporto priemonės techninę ekspertizę ir kartu su kitais dokumentais pateiktus techninės ekspertizės atlikimą patvirtinantį dokumentą, bei įpareigoja atsakovą VĮ „Regitra“ Telšių filialą įregistruoti pareiškėjo transporto priemonę – 2006 m. laidos automobilį „Vauxhall Vectra“, (duomenys
neskelbtini) – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Taip pat pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“ Telšių filialo, priteisiamas 500 Eur neturtinės žalos atlyginimas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo E. P. apeliacinį skundą tenkinti.
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo E. P. skundą tenkinti iš dalies.
Panaikinti atsakovo valstybės įmonės ,,Regitra“ Telšių filialo 2015 m. kovo 25 d.
sprendimą Nr. 12270706 dėl atsisakymo įregistruoti transporto priemonę „Vauxhall
Vectra“ ir valstybės įmonės „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. (115)-241871 „Dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę Vauxhall“ dalį, kurioje nurodyta,
kad transporto priemonė galėtų būti registruojama atlikus transporto priemonės techninę ekspertizę ir kartu su kitais dokumentais pateiktus techninės ekspertizės atlikimą patvirtinantį dokumentą.
Įpareigoti atsakovą valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialą įregistruoti pareiškėjo
E. P. transporto priemonę – 2006 m. laidos automobilį „Vauxhall Vectra“, (duomenys neskelbtini) – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
Priteisti pareiškėjui E. P. iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės
įmonės „Regitra“ Telšių filialo, 500 Eur (penki šimtai Eurų) neturtinės žalos atlyginimo.
Sprendimas neskundžiamas.
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2.7. Kitos bylos, kylančios iš ginčų viešojo administravimo srityje
2.7.1. Dėl nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vykdant skolų
išieškojimo veiklą
Nagrinėjamu atveju Bendrovė, siekdama įgyvendinti savo įgytą teisę išieškoti fizinių asmenų skolas, savo reikalavimus kildino iš vartojimo kredito sutarčių, sudarytų tarp
šių vartotojų ir atitinkamų bankų. Pagal vartojimo kredito sutartis vartotojai įgijo pareigą sumokėti skolas, kurias išieškoti (administruoti) pagal reikalavimų perleidimo sutartis
įgijo teisę Bendrovė. Todėl Bendrovė skolininkų, turinčių pareigą padengti skolą, atžvilgiu
atliko veiklą, tiesiogiai susijusią su šios skolininkų pareigos, atsiradusios iš vartojimo kredito sutarčių kilusių teisinių santykių, patenkančių į vartotojų teisių apsaugos reglamentavimo sritį, įgyvendinimu. Pareiškėjas perėmė skolininkų finansinius įsipareigojimus, todėl faktiškai teikė jiems apibrėžtą paslaugą – skolos administravimą. Tokiems teisiniams
santykiams taikytinos vartotojų teisių apsaugos normos, o Bendrovė laikytina komercinės
veiklos vartotojams subjektu, atliekančiu skolos išieškojimo veiksmus (teikiančiu vartotojams skolos administravimo paslaugas) (40 punktas).
Įvertinus tai, kad tarp skolininkų ir Bendrovės skolos išieškojimo procese susiklostė
vartojimo teisiniai santykiai, skolos išieškojimo kaina (skolos išieškojimo išlaidos) pagrįstai laikyta Bendrovės atliekamos veiklos vartotojų atžvilgiu (produkto) kaina (48 punktas).
Informacija, kokia tvarka Bendrovė taiko įkainius už skolos išieškojimo veiksmus,
yra esminė vartotojams. Tokios informacijos neatskleidimas gali lemti vidutinio vartotojo elgesio jo skolos išieškotojo atžvilgiu iškreipimą, kadangi tik išsamiai supažindintas su
informacija, kokia tvarka Bendrovė taiko įkainius už išieškojimo veiksmus, vartotojas turi
galimybę priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl sandorio. Kai tokia informacija neatskleista, vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs (56 punktas).
Šiuo atveju komercinio pasiūlymo sąvoka, įtvirtinta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje, ir jo turiniui keliami reikalavimai (Įstatymo 6 str. 3 d. 3 p.) taikytini Bendrovės komercinei veiklai siunčiant pranešimus dėl skolos padengimo [ir] tokių
pranešimų turiniui (57 punktas).
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Administracinė byla Nr. eA-161-552/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02719-2014-9
Procesinio sprendimo kategorija 41

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. gruodžio 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir
Dainiaus Raižio, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ skundą atsakovui
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Gelvora“ (toliau – ir
Bendrovė, pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir
Tarnyba, atsakovas) komisijos 2014 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 12NKV-43 (toliau –
ir Nutarimas) ir priteisti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
2. Pareiškėjas skunde nurodė, kad atsakovas neatsižvelgė į tai, jog visos kredito
sutartys su skolininkais iki reikalavimo perleidimo pareiškėjo naudai buvo nutrauktos.
Sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau neturi įtakos
civilinei atsakomybei. Dar iki reikalavimo perleidimo bet kokie santykiai tarp
skolininkų ir Swedbank, AB bei AB SEB bankas pasibaigė, išliko tik skolininkų pareiga
padengti įsiskolinimą, kadangi skolininkams kyla sutartinė civilinė atsakomybė už
laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas ir kt. Pareiškėjo teigimu, atsakovas
nepagrįstai sutapatino sutartinį reikalavimo perleidimą, kitaip vadinamą „skolos
nusipirkimą“ (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.101 str. 1 d.) ir
įstatymų nustatytais pagrindais įvykstantį universalų kreditoriaus teisių perėmimą (CK
6.101 str. 4 d. 1 p.). Pareiškėjas nurodė, kad sutartinių santykių pagrindu yra įsigijęs
Swedbank, AB ir AB SEB bankas reikalavimo teises į skolininkus, tačiau niekada nebuvo
ir nėra minėtų kredito įstaigų teisių perėmėju. Todėl pareiškėjo ir jo skolininkų santykiai
negali būti kvalifikuojami kaip vartojimo, kadangi neturi tokių santykių požymių
(Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 14 d.). Be to, kredito
davėju gali būti tik kredito įstaiga (CK 6.881 str. 1 d.).
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3. Pareiškėjas nesutiko su ginčijamo Nutarimo motyvais, paremtais Europos
Komisijos priimtomis Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės
veiklos įgyvendinimo ir taikymo gairėmis, akcentavo, kad minėta direktyva remtis
nagrinėjamoje byloje nėra teisinio pagrindo. Pareiškėjo teigimu, tiesioginiu direktyvų
veikimu ginčo santykiuose gali remtis tik subjektas, esantis vertikaliame santykyje prieš
valstybę, bet ne atvirkščiai, t. y. šiuo atveju pareiškėjas galėtų remtis tiesioginiu direktyvų
veikimo principu, bet ne atsakovas, kuris pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
(toliau – ir Teisingumo Teismas, ESTT) praktiką patenka į valstybės sąvoką.
4. Pareiškėjas pažymėjo, kad nei vienas iš skolininkų neginčijo ir neginčija kredito
gavimo fakto, jo dydžio, sutartų palūkanų bei netesybų dydžio, savo valios sudaryti
kreditavimo sutartis bei kitų reikšmingų aplinkybių. Taip pat nėra ginčijamas ir visų
sutarčių nutraukimo faktas, nutraukimo teisėtumas ar kokios nors kreditavimo sutarčių
sąlygos. Nėra kvestionuojama ir pareiga grąžinti kreditus bei su juo susijusias sumas
(palūkanas ir pan.). Skundai iš esmės buvo grindžiami teismo sprendime bei pareiškėjo
pranešime nurodytų skolų dydžių neatitikimu, klausimais dėl įmokų paskirstymo ir pan.
Tarp skolininkų ir pareiškėjo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai yra reguliuojami
prievolinės teisės normų. Dėl minėtos priežasties skolininkai, manydami, kad jų teisės
yra pažeidžiamos, savo teises turėtų ginti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
(toliau – ir CPK) nustatyta tvarka, tačiau nei vienas iš atsakovui skundus pateikusių
skolininkų tokių ieškinių nėra pateikęs.
5. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad atsakovas nenurodė, kuo pasireiškia ir kaip
skolininkų yra priimamas sprendimas dėl sandorio. Pabrėžė, kad jokio sprendimo dėl
sandorio skolininkai nepriiminėja. Sprendimą dėl sandorio jie priėmė ir produktą įsigijo,
sudarydami kreditavimo sutartis, kurių pagrindu atsirado pareiškėjo įgyta reikalavimo
teisė. Tačiau sutarčių sudarymo aplinkybių, savo valios bei sutarčių sąlygų nei vienas iš
skolininkų nekvestionavo. Be to, sudarant minėtus sandorius, pareiškėjas nedalyvavo,
kadangi skolininkus teisinis santykis tuo metu siejo su pradiniais kreditoriais (Swedbank,
AB ir AB SEB bankas), todėl pareiškėjas negalėjo daryti įtakos skolininkų valiai priimti
sprendimą dėl sandorio. Grąžindami skolas, skolininkai įgyvendina savo pareigą pagal
sudarytas sutartis. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad atsakovas komercinių pasiūlymų
(kurie teikiami iki prekės ar paslaugos įsigijimo) turiniui keliamus reikalavimus
pritaikė pranešimų dėl skolos padengimo turiniui, t. y. sutapatino skirtingas teisines
kategorijas – produkto kainą ir išieškojimo išlaidų sumą. Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos
Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, CK 6.54 straipsnio
1 dalimi, 6.57 straipsniu, pabrėžė, kad pareigą išaiškinti, kas sudaro produkto kainą,
turėjo pradiniai kreditoriai – Swedbank, AB ir AB SEB bankas, kadangi sutartys buvo
sudaromos tiesiogiai su jais ir pareiškėjas šiame santykyje nedalyvavo.
6. Pareiškėjas vadovavosi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos
vartotojams draudimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu,
atkreipė dėmesį, kad T. V. skundas gautas 2013 m. liepos 22 d., o pareiškėjas skolos
padengimo reikalauja nuo 2012 metų. Be to, su skundu T. V. pateikė 2012 m. balandžio
10 d. Bendrovės raštus. Pareiškėjas sprendė, kad apie savo teisių galimą pažeidimą
minėtas asmuo turėjo žinotibent jau 2012 m. balandžio 10 dieną.
7. Atsakovas Tarnyba pateiktame atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundą
atmesti kaip nepagrįstą.
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8. Atsakovas paaiškino, kad Įstatyme į Lietuvos nacionalinę teisę buvo perkeltos
2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje, iš dalies
keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas
97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 2006/2004 (toliau – ir Direktyva) nuostatos. Kaip numatyta Direktyvoje bei
Įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje, šis įstatymas taikomas, kai nėra kitų įstatymų, nustatančių
nesąžiningos komercinės veiklos ypatumus. Atsakovas rėmėsi Įstatymo 2 straipsnio
4 dalimi ir pažymėjo, kad nagrinėjama pareiškėjo veikla, kai bendrovė vartotojų
atžvilgiu atlieka tam tikrus veiksmus, už kuriuos sumoka vartotojas, laikytina komercine
veikla bei atitinka Įstatymo įtvirtintą komercinės veiklos sąvoką. Europos Komisijos
priimtose direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimo
ir taikymo gairėse (toliau – ir Gairės) nustatyta, kad Direktyvos nuostatas siūloma
taikyti komercinei veiklai iki pardavimo ir po jo. Atsakovas vertino, kad prekybininkas
turi užtikrinti, jog komercinė veikla po pardavimo atitiktų tuos pačius sąžiningumo
reikalavimus, kurie keliami veiklai iki pardavimo. Pagal Gaires, skolų išieškojimo
veikla laikytina komercine veikla po pardavimo. Jei vartotojas skolingas prekybininkui
tam tikrą sumą pinigų (vartotojo įsiskolinimas), šios skolos išieškojimas, nesvarbu,
ar vykdomas pačios įmonės, ar trečiojo asmens, visada tiesiogiai susijęs su prekių
pardavimu ar tiekimu.
9. Atsakovas pažymėjo, kad vartotojai skunduose nurodė, jog pareiškėjo
siunčiamuose raštuose skolos yra nepagrįstai didinamos. Vartotojo E. T. atveju, skolos
mokėjimas buvo vykdomas pagal antstolės patvarkymą, kiekvieną mėnesį iš atlyginimo
nuskaitant konkrečią skolos sumą į pareiškėjo banko sąskaitą. E. T., kiekvieną mėnesį
mokančiam konkrečią pinigų sumą, pareiškėjas vis tiek skaičiavo skolos apmokėjimo
išlaidas, taip didindamas skolos dydį bei sunkindamas jo padėtį. Atsakovas atkreipė
dėmesį, kad vartotojų skolos išieškojimo išlaidos sudaro didžiąją dalį skolos, be to,
vartotojams sumokėjus įmokas, mažėja tik skolos išieškojimo išlaidos, kurios kitą
mėnesį atitinkamai vėl didėja. Atsakovas nustatė, kad vartotojams tris mėnesius vykdant
mokėjimus pareiškėjui, buvo padengiamos tik skolos išieškojimo išlaidos, kurios
nepriklausomai nuo sumokėtos sumos kiekvieną mėnesį ir toliau buvo skaičiuojamos.
Tokie pareiškėjo veiksmai, kai Bendrovė, neatsižvelgdama į vartotojų iš dalies vykdomus
įsipareigojimus ir toliau atlieka išieškojimo veiksmus, o pastarasis priima sprendimą
atsiskaityti, tikėdamas pareiškėjo sąžiningumu teikiamoje informacijoje, iškreipia
vidutinio vartotojo elgesį, nes vidutinis vartotojas nemokėtų įmokų bendrovei tokiu
būdu, dėl kurio nemažėtų mokėtinos sumos (skolos) dydis, bet priešingai – imtųsi
veiksmų, kuriais būtų pasiektas pagrindinis vartotojo tikslas – atsiskaityti su bendrove
(kad kuo greičiau būtų įvykdyti įsipareigojimai). Atsakovas sprendė, kad toks pareiškėjo
elgesys nesiderina su pareiga elgtis sąžiningai, kadangi tokia pareiškėjo veikla neatitiko
Įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje įtvirtinto profesinio atidumo, kaip protingumo standarto,
sąžiningos verslo praktikos rinkoje reikalavimų ir iškreipė arba galėjo iškreipti vidutinio
vartotojo ekonominį elgesį. Atsakovas konstatavo, kad tai leidžia patvirtinti nustatytas
abi reikalingas aplinkybes, konstatuojant nesąžiningą komercinę veiklą pagal Įstatymo
3 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Atsakovas pažymėjo, kad realiai vartotojai buvo ne tik
informuojami apie susidariusią skolą, bet ir raginami ją sumokėti. Atsakovas pabrėžė,
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kad vartotojai, prieš sumokėdami skolą, turi teisę į aiškią, visapusišką informaciją, t. y.
turi teisę žinoti, kas sudaro skolą.
10. Pasisakydamas dėl vartotojo K. Š., kurio skola Swedbank, AB naudai buvo
priteista teismo sprendimu, atsakovas rėmėsi Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso (toliau – ir CPK) 642 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos antstolių
įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 21 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad tais atvejais, kai
skolos išieškojimą vykdo teismo paskirtas antstolis, o pareiškėjas, įgyvendindamas
savo kreditorines teises, vartotojų atžvilgiu siunčia pranešimus dėl tos pačios skolos
sumokėjimo, kartu skaičiuodamas ir skolos išieškojimo išlaidas. Todėl vartotojo
įsiskolinimas pareiškėjui padidėja nepagrįstai, nes dėl tos pačios skolos išieškojimo
išlaidas vartotojas turi apmokėti ir antstoliui, ir pareiškėjui. Atsakovas pažymėjo, kad
pareiškėjo siunčiamuose pranešimuose vartotojams nėra pateikiama aiški ir suprantama
informacija, už ką reikia sumokėti, nedetalizuojama, kas būtent sudaro nurodytą skolos
sumą. Vartotojai, žinodami, jog jų skola buvo priteista teismo sprendimu, pagrįstai
tikisi, jog ją išieškos paskirtas antstolis. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo skolininkui
siunčiamuose raštuose nurodomos ne tik naujai įgyvendinamos reikalavimo teisės,
kurios, Bendrovės teigimu, atsiranda jau po teismo sprendimo priėmimo, bet tuo
pačiu ir teismo priteista reikalavimo teisių dalis. Pareiškėjo informacijos pateikimas
siunčiamuose pranešimuose, nurodant tik bendrą skolos sumą, kai ją sudaro skola pagal
sutartį, palūkanos, palūkanų delspinigiai, antstolio skolos išieškojimo vykdymo išlaidos,
bendrovės skolos išieškojimo išlaidos klaidina arba gali suklaidinti vartotoją. Atsakovo
teigimu, vartotojai, manydami, kad skolą išieško tiek paskirtas antstolis, tiek Bendrovė,
ją gali sumokėti du kartus arba, priešingai, toks informacijos pateikimas gali suklaidinti
vartotojus, kurie, nežinodami kaip elgtis, sustabdytų mokėjimus už skolą, ir tuo atveju
pareiškėjas vykdytų papildomus skolos išieškojimo veiksmus.
II.
11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu
pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
12. Teismas rėmėsi Įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis, 2 straipsnio 9 dalimi,
3 straipsnio 4 dalimi, 4 straipsniu, 6 straipsnio 1 dalimi, ir sprendė, kad santykiai tarp
skolininkų ir pareiškėjo buvo vartojimo santykiai. Pareiškėjas perėmė skolininkų finansinius įsipareigojimus, todėl faktiškai suteikė jiems apibrėžtą paslaugą – skolos administravimą. Atitinkamai pagal Įstatymo 2 straipsnio 4, 5 ir 8 punktuose pateiktus apibrėžimus,
pareiškėjas laikytinas esantis komercinės veiklos subjektu, teikiančiu vartotojams produktą (paslaugas) – skolos administravimą.
13. Dėl Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto
taikymo pareiškėjui teismas pažymėjo, kad vartotojai, prieš sumokėdami skolą, turi teisę į aiškią, visapusišką informaciją, t. y. turi teisę žinoti, kas sudaro skolą. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nedetalizavo, kokios sumos ir kodėl sudaro skolą. Tokiais pareiškėjo
veiksmais vartotojas (skolininkas) gali būti ar yra skatinamas priimti sprendimą skirti
lėšas skolai padengti, nežinodamas, kas sudaro konkrečius skolos reikalavimus, nes akivaizdžiai skolos dydį sudaro ne tik pagrindinė skola, bet ir skolos administravimo kaštai,
kurie yra nežinomi. Teismas sutiko su atsakovo motyvais, kad informacija, kokia tvarka
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bendrovė taiko įkainius už išieškojimo veiksmus, yra esminė vartotojams, nes paaiškina,
kaip bendrovė vykdo skolos išieškojimą, kokios konkrečios skolos išieškojimo priemonės taikomos konkrečiu atveju, ar bendrovė laikėsi nustatytų laiko intervalų skolos veiksmams atlikti ir kt. Nežinodamas šios informacijos vartotojas netenka galimybės kontroliuoti jo atžvilgiu vykdomų skolos išieškojimo veiksmų ir įgyvendinti savo teisių gynimo.
Todėl, teismo vertinimu, atsakovas pagrįstai ir teisėtai nustatė, kad komercinė veikla
vykdyta nesąžiningai pagal Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 5 straipsnio 1 dalies
4 punktą ir 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą.
14. Teismas, atmesdamas pareiškėjo argumentus dėl termino praleidimo, atkreipė
dėmesį, kad atsakovas, vadovaudamasis Įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir įvertinęs pareiškėjo veiksmus, galimai pažeidžiančius Įstatymo nuostatas, savo iniciatyva pradėjo nagrinėjimo procedūrą dėl pareiškėjo galimo Įstatymo pažeidimo.
15. Teismas nurodė, kad atmetus pareiškėjo skundą, nėra pagrindo spręsti bylinėjimosi išlaidų pareiškėjui priteisimo klausimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 str. 1 d.).
III.
16. Pareiškėjas UAB „Gelvora“ (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo
skundą tenkinti ir Tarnybos komisijos 2014 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 12KNV-43
panaikinti kaip nepagrįstą. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.
17. Pareiškėjas nurodo, kad reikalavimo perleidimo sutarčių su Swedbank, AB ir
AB SEB bankas pagrindu įgijo teisę reikalauti skolos bei susijusių sumų iš skolininkų
K. Š., T. V., M. L. ir E. T. pagal nutrauktas vartojimo kredito sutartis. Pareiškėjo teigimu, tarp Bendrovės, Swedbank, AB, AB SEB bankas ir skolininkų susiklostė CK 6.101–
6.110 straipsniuose reglamentuojami teisiniai santykiai ir pakartoja pirminiame skunde
išdėstytus argumentus, susijusius su vartojimo santykių tarp pareiškėjo, kaip naujojo kreditoriaus, ir skolininko neegzistavimu. Pareiškėjas įgijo tik teisę reikalauti padengti skolą
bei susijusias sumas, o skolininkai įgijo pareigą atlikti mokėjimus pareiškėjui, kaip naujajam kreditoriui.
18. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 241-69 patvirtintose Vartojimo kredito teikimo gairėse nustatyta, jog, atsižvelgiant į specifinius vartojimo kredito davėjo ir vartojimo
kredito gavėjo santykius, t. y. į tai, kad, siekiant užtikrinti tinkamą vartojimo kredito gavėjo – vartotojo – interesų apsaugą, šie santykiai reglamentuoti Vartojimo kredito įstatymo nuo ketinimo sudaryti vartojimo kredito sutartį iki vartojimo kredito sutarties nutraukimo. Todėl vartojimo kredito santykiams ir jų šalims Vartojimo kredito įstatymas
taikomas visa apimtimi tol, kol galioja vartojimo kredito sutartis. Pareiškėjas pabrėžia,
kad visos kredito sutartys su skolininkais buvo nutrauktos dar iki reikalavimo perleidimo pareiškėjui. Todėl jo ir skolininkų nesieja vartojimo teisiniai santykiai ir Įstatymas
Bendrovės atžvilgiu pritaikytas nepagrįstai.
19. Pareiškėjas taip pat remiasi Įstatymo 2 straipsnio 4, 8 dalimis, atkreipia dėmesį, kad teismo posėdžio metu atsakovo atstovėms uždavus klausimą, kokias atlygintinas
paslaugas ar prekes, jų nuomone, pareiškėjas teikia skolininkams, buvo atsakyta, kad tai
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yra skolininkams siunčiami pranešimai (priminimai) apie skolą. Pareiškėjas nurodo, kad
pranešimai / priminimai apie skolą yra siunčiami kreditoriaus, turint tikslą gauti mokėjimą, todėl skolininkui adresuotas skolos pranešimas negali būti laikomas produktu pagal
Įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, ir paslauga pagal Vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, nes jie netenkina jokių skolininko, kaip vartotojo, poreikių. Pareiškėjas remiasi
Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir teigia, kad sprendime nėra pasisakoma, kaip konkrečiai pasireiškia produkto siūlymas iš pareiškėjo pusės ir kaip yra iškreipiamas vartotojo
ekonominis vartojimo elgesys. Pareiškėjas nurodo, kad būtinieji nesąžiningos komercinės
veiklos pagal Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą požymiai yra neatskleisti ir neįrodyti,
todėl teismas nepagrįstai pareiškėjo veiklą kvalifikavo pagal Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies
1 punktą. Pareiškėjas remiasi Įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 10 dalimi ir pažymi, kad sprendime nenurodoma, kaip pareiškėjas skatina skolininką priimti sprendimą
dėl sandorio, kaip skolininko yra priimamas sprendimas dėl sandorio. Pareiškėjas pabrėžia,
kad jokio sprendimo dėl sandorio Įstatymo prasme skolininkai nepriiminėja. Sprendimą
dėl sandorio jie priėmė ir produktą įsigijo sudarydami kreditavimo sutartis, kurių pagrindu
atsirado pareiškėjo įgyta reikalavimo teisė. Pareiškėjo vertinimu, Bendrovė negalėjo daryti
įtakos skolininkų valiai priimti sprendimą dėl sandorio.
20. Pareiškėjas nurodo, kad šiuo metu, grąžindami skolas, skolininkai įgyvendina
pagal kreditavimo sutartis įgytą pareigą, kuri nepatenka į Įstatymo 2 straipsnio 10 dalies
reglamentavimo sritį. Pareiškėjo teigimu, atsakovas ir teismas neleistinai sutapatino dvi
skirtingas teisines kategorijas – produkto pardavimo kainą (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 str. 6 d.) ir skolos išieškojimo išlaidas (CK 6.54 str. 1 d.,
6.249 str. 4 d. 3 p.), todėl buvo nepagrįstai padaryta išvada dėl pareiškėjo veiklos atitikimo Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktui.
21. Pareiškėjas remiasi Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir pažymi, kad
Bendrovės veiklą kvalifikuojant kaip nesąžiningą, neleistinai sutapatinamos skirtingos
teisinės kategorijos (nuostolių suma ir pardavimo kaina) bei neatsižvelgiama į tai, kad
sprendimą dėl sandorio skolininkai priėmė dar iki pareiškėjui įgyjant reikalavimo teisę.
Pareiškėjas remiasi Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir pabrėžia, kad teismas neteisėtai ir nepagrįstai Bendrovės veiklą kvalifikavo pagal Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
1 punktą. Pareiškėjas remiasi Įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi ir sprendžia, kad Įstatymo
16 straipsnio 3 dalies 5 punkte įtvirtintas 6 mėn. terminas taikomas nepaisant to, kieno
yra inicijuojamas pažeidimo tyrimas.
22. Atsakovas Tarnyba pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo
skundą atmesti kaip nepagrįstą.
23. Atsakovas remiasi CK 1.39 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vartotojų
teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalimi ir pažymi, kad vartojimo sutarties tikslas
yra aprūpinti fizinį asmenį prekėmis ar paslaugomis jo asmeniniams poreikiams tenkinti.
Atsakovas atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartį
civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2013, remiasi CK 6.107 straipsnio 1 dalimi ir teigia, kad
tarp vartotojų ir Bendrovės (reikalavimų įgijėjo) susiklosčiusiems santykiams taikytinos
vartotojų teisių apsaugos normos. Atsakovas remiasi Direktyva, Įstatymo 1 straipsnio
5 dalimi, 2 straipsnio 4 dalimi ir daro išvadą, kad Bendrovės veikla, kai ji vartotojų atžvilgiu atlieka tam tikrus veiksmus, už kuriuos sumoka vartotojas, laikytina komercine
veikla bei atitinka Įstatyme įtvirtintą komercinės veiklos sąvoką.
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24. Atsakovas remiasi Gairėmis, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-370/2012 ir
nepagrįstu laiko pareiškėjo teiginį, kad Bendrovės ir K. Š., M. L. bei E. T. nesieja vartojimo santykiai ir ginčui netaikytinos Įstatymo, Direktyvos bei Gairių nuostatos. Atsakovas
remiasi Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2 straipsnio 3, 9 dalimis, atkreipia dėmesį
į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1684/2010, pažymi, kad Bendrovės veiklos sritis – skolų išieškojimo
komercinė veikla, skolų išieškojimo veikloje Bendrovę su vartotojais sieja kreditoriaus ir
skolininko santykiai. Bendrovė, vykdydama komercinę veiklą, išieškojimui perima vartotojo skolą iš kitų komercinės veiklos subjektų, kai vartotojas pastarajam laiku neatsiskaito
už produktus. Kadangi Bendrovė yra naujasis kreditorius, vykdant skolų išieškojimo komercinę veiklą, jos atžvilgiu taikytinas aukštas rūpestingumo standartas.
25. Atsakovo teigimu, pareiškėjo veiksmai, kai Bendrovė, neatsižvelgdama į vartotojų iš dalies vykdomus įsipareigojimus ir toliau atlieka išieškojimo veiksmus, o pastarasis priima sprendimą atsiskaityti, tikėdamas pareiškėjo sąžiningumu teikiamoje informacijoje, iškreipia vidutinio vartotojo elgesį, nes vidutinis vartotojas nemokėtų įmokų
bendrovei tokiu būdu, dėl kurio nemažėtų mokėtinos sumos (skolos) dydis, bet priešingai – imtųsi veiksmų, kuriais būtų pasiektas pagrindinis vartotojo tikslas – atsiskaityti su
bendrove. Atsakovas mano, kad toks pareiškėjo elgesys neatitinka pareigos elgtis sąžiningai. Pabrėžia, kad Bendrovės veikla neatitiko Įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje įtvirtinto profesinio atidumo, kaip protingumo standarto, sąžiningos verslo praktikos rinkoje reikalavimų ir iškreipė arba galėjo iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį. Tai patvirtina
abi reikalingas aplinkybes, konstatuojant nesąžiningą komercinę veiklą pagal Įstatymo
3 straipsnio 2 dalies 1 punktą.
26. Atsakovas remiasi Įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, atkreipia dėmesį, kad
Bendrovė vartotojams K. Š., M. L. ir E. T. siuntė pranešimus dėl skolos sumokėjimo, nurodydama tik konkrečią įsiskolinimo sumą, tačiau realiai vartotojai buvo raginami ją
sumokėti. Atsakovas pažymi, kad tais atvejais, kai skolos išieškojimą vykdo teismo paskirtas antstolis, o Bendrovė, įgyvendindama savo kreditorines teises, vartotojų atžvilgiu siunčia pranešimus dėl tos pačios skolos sumokėjimo, kartu skaičiuodama ir skolos
išieškojimo išlaidas, vartotojo įsiskolinimas Bendrovei padidėja nepagrįstai, nes dėl tos
pačios skolos išieškojimo išlaidas vartotojas turi apmokėti ir antstoliui, ir Bendrovei. Be
to, Bendrovės siunčiamuose pranešimuose vartotojams nėra pateikiama aiški ir suprantama informacija, už ką reikia sumokėti, nedetalizuojama, kas būtent sudaro nurodytą
skolos sumą, skolininkui siunčiamuose raštuose nurodomos ne tik naujai įgyvendinamos
reikalavimo teisės, bet ir teismo priteista reikalavimo teisių dalis. Atsakovo manymu,
Bendrovės informacijos pateikimas siunčiamuose pranešimuose, nurodant tik bendrą
skolos sumą, kai ją sudaro skola pagal sutartį, palūkanos, palūkanų delspinigiai, antstolio
skolos išieškojimo vykdymo išlaidos, bendrovės skolos išieškojimo išlaidos, klaidina arba
gali suklaidinti vartotoją. Atsakovas pažymi, kad vartotojai, manydami, jog skolą išieško
tiek paskirtas antstolis, tiek Bendrovė, ją gali sumokėti du kartus arba tokios informacijos
pateikimas gali suklaidinti vartotojus, kurie, nežinodami kaip elgtis, sustabdytų mokėjimus už skolą, ir tuo atveju Bendrovė vykdytų papildomus skolos išieškojimo veiksmus.
27. Atsakovas remiasi Įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir pažymi, kad Bendrovė nei
vartotojams, nei Tarnybai nepateikė informacijos, kokiuose Bendrovės vidiniuose do389
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kumentuose nustatyta, kokia tvarka Bendrovė vykdo išieškojimo veiksmus. Tai, kokia
tvarka Bendrovė taiko įkainius už išieškojimo veiksmus, yra esminė informacija vartotojams, kurios nežinodamas, vartotojas netenka galimybės kontroliuoti jo atžvilgiu vykdomų skolos išieškojimo veiksmų ir įgyvendinti savo teisių gynimo. Atsakovas pažymi,
kad Bendrovės informacijos vartotojams perdavimo priemonės – skolos reikalavimo
dokumentas, pokalbiai telefonu – nelaikytinos ribotomis informacijos turiniui perduoti. Atsakovo teigimu, Bendrovė neatskleidė vartotojams esminės informacijos ir dėl to
vartotojai buvo skatinami bei galėjo būti paskatinti priimti tokį sprendimą dėl sandorio,
kurio kitomis aplinkybėmis jie nebūtų priėmę. Pažymi, kad Bendrovės veikla atitinka
Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą. Atsakovas atkreipia dėmesį į Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A525-284/2012, remiasi Įstatymo 15 straipsniu ir teigia, kad Tarnybos iniciatyva pradėjus Įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti terminai netaikytini.
IV.
28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. birželio 20 d. nutartimi
nagrinėjamoje byloje kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti
prejudicinį sprendimą šiais klausimais:
1. Ar teisiniai santykiai, susiklostę tarp bendrovės, įgijusios teisę į skolą pagal reikalavimo perleidimo sutartį, ir fizinio asmens, kurio įsiskolinimas susidarė pagal vartojimo kredito sutartį, kai bendrovė atlieka skolos išieškojimo veiksmus, patenka į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje, iš dalies
keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas
97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 2006/2004, taikymo sritį?
2. Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą yra teigiamas, ar Direktyvos 2 straipsnio c punkte vartojama „produkto“ sąvoka apima pagal reikalavimo perleidimo sutartį
įgytos teisės į skolą įgyvendinimo veiksmus, atliekant skolos išieškojimą iš fizinio asmens, kurio įsiskolinimas susidarė pagal vartojimo kredito sutartį, sudarytą su pirminiu
kreditoriumi?
3. Ar teisiniai santykiai, susiklostę tarp bendrovės, įgijusios teisę į skolą pagal reikalavimo perleidimo sutartį, ir fizinio asmens, kurio įsiskolinimas susidarė pagal vartojimo kredito sutartį ir jau yra priteistas įsiteisėjusiu teismo sprendimu bei perduotas vykdymui antstoliui, kai bendrovė atlieka lygiagrečius skolos išieškojimo veiksmus, patenka į
Direktyvos taikymo sritį?
4. Jeigu atsakymas į trečiąjį klausimą yra teigiamas, ar Direktyvos 2 straipsnio
c punkte vartojama „produkto“ sąvoka apima pagal reikalavimo perleidimo sutartį įgytos
teisės į skolą įgyvendinimo veiksmus, atliekant skolos išieškojimą iš fizinio asmens, kurio
įsiskolinimas susidarė pagal vartojimo kredito sutartį, sudarytą su pirminiu kreditoriumi
bei kuris yra priteistas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir perduotas vykdymui antstoliui?
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V.
29. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2017 m. liepos 20 d. prejudiciniame
sprendime nusprendė, kad 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) turi būti
aiškinama taip, kad į jos materialinę taikymo sritį patenka skolų išieškojimo bendrovės ir
įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį nevykdančio skolininko, kurio skola buvo
perleista šiai bendrovei, teisiniai santykiai. Į sąvoką „produktas“, kaip ji suprantama pagal
šios direktyvos 2 straipsnio c punktą, patenka veikla, kurią tokia bendrovė vykdo siekdama išieškoti skolą. Šiuo atžvilgiu neturi reikšmės aplinkybė, kad skola buvo patvirtinta
teismo sprendimu ir šis sprendimas buvo perduotas vykdyti antstoliui.
30. ESTT pažymėjo, kad visų pirma dėl klausimo, ar skolų išieškojimo veikla gali
patekti į Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo sritį, primintina, viena
vertus, kad šios direktyvos 2 straipsnio d punkte vartojant ypač plačią formuluotę „komercinė veikla“ apibrėžta kaip „bet kuris prekybininko [komercinės veiklos subjekto] atliekamas veiksmas, neveikimas, elgesys arba pareiškimas, komercinis pranešimas,
įskaitant reklamą ir prekybą, tiesiogiai susijęs su produkto pirkimo skatinimu, pardavimu arba tiekimu vartotojams“ (2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo CHS Tonr Services.
C-435/11. EU:C:2013:574. 27 punktas). Kita vertus, pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 3 straipsnio 1 dalį, siejamą su 13 konstatuojamąja dalimi, ši direktyva taikoma nesąžiningai komercinei veiklai, kurią įmonė vykdo, net ir nesant jokių sutartinių
santykių, prieš sudarant sutartį ar ją sudarius arba sutarties sudarymo metu ar ją vykdant. Taigi žodžių junginys „tiesiogiai susijęs su produkto <...> pardavimu“ apima visus
veiksmus, kurių imamasi ne tik dėl sutarties sudarymo, bet ir dėl jos vykdymo, ir, be kita
ko, veiksmus, kurių imamasi siekiant, kad už produktą būtų sumokėta.
31. ESTT nurodė, kad nagrinėjamu atveju iš teismo nutarties matyti, jog
UAB „Gelvora“ perleisti reikalavimai atsirado teikiant paslaugą, t. y. suteikiant kreditą, ir
už tai atlyginama grąžinant kreditą įmokomis, taikant iš anksto nustatytą palūkanų normą. Taigi skolų išieškojimo paslaugos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, gali
būti laikomos „produktu“, kaip jis suprantamas pagal Nesąžiningos komercinės veiklos
direktyvos 2 straipsnio c punktą. Be to, šios išvados nepaneigia pirmajame ir trečiajame
prejudiciniuose klausimuose nurodyta aplinkybė, kad išieškojimo veiksmų imasi juridinis asmuo, įgijęs reikalavimo teisę į vartotojo skolą, pirminiam kreditoriui perleidus šią
teisę, ir šio vartotojo atžvilgiu veikiantis kaip komercinės veiklos subjektas. Nors skolų išieškojimo bendrovė neteikia vartotojui pačios vartojimo kredito paslaugos, jos vykdoma
veikla, t. y. jai perleistų skolų išieškojimas, patenka į „komercinės veiklos“, kuri gali būti
nesąžininga, sąvoką, kaip ji suprantama pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą, nes veiksmai, kurių ji imasi, gali turėti įtakos vartotojo sprendimui dėl mokėjimo
už produktą.
32. ESTT pažymėjo, jog šiuo klausimu 2016 m. gegužės 25 d. dokumente
„Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos įgyvendinimo ir tai391
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kymo gairės“ (SWD (2016) 163 final) Komisija nurodo, kad skolų išieškojimo veikla laikytina komercine veikla, vykdoma po pardavimo. Be to, iš Komisijos tame dokumente
nurodytų pavyzdžių matyti, jog kai kurie nacionaliniai teismai mano, kad skolų išieškojimo bendrovių veikla patenka į šios direktyvos taikymo sritį. Taigi viena vertus, vartotojo
skolos išieškojimo sąlygos gali būti tokios svarbios, kad gali turėti lemiamą įtaką vartotojo
sprendimui sudaryti kredito sutartį, ypač kai veiksmai, kurių imamasi išieškant skolą, yra
tokių formų, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje. Kita vertus, atmetus galimybę taikyti Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą, kiek tai susiję su kredito grąžinimo veiksmais
reikalavimų perleidimo atveju, gali būti pakenkta pagal šią direktyvą vartotojams suteiktos
apsaugos veiksmingumui, nes komercinės veiklos subjektai galėtų mėginti atskirti išieškojimo etapą, kad nebūtų taikomos minėtoje direktyvoje įtvirtintos apsaugos nuostatos.
33. Galiausiai dėl tos pačios priežasties aplinkybė, kad teismo sprendimu buvo
patvirtina, jog skola turi būti sumokėta, ir kad skolų išieškojimo bendrovė vykstant šiai
vykdymo procedūrai ėmėsi savarankiškų išieškojimo veiksmų, neturi jokios įtakos teikiamam atsakymui. Be to, kad, ėmęsis tokių veiksmų tuo metu, kai antstolis oficialiai atlieka
vykdymo procedūrą, vartotojas gali būti suklaidintas dėl jo atžvilgiu vykdomos procedūros pobūdžio, siekiant užtikrinti pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą vartotojui garantuojamos apsaugos veiksmingumą reikia, jog komercinės veiklos subjektui,
nusprendusiam veikti savarankiškai, kad išieškotų skolas, būtų taikomos šios direktyvos
nuostatos dėl veiksmų, kurių jis imasi savo iniciatyva vykstant priverstinio vykdymo
procedūrai.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
VI.
34. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos komisijos 2014 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 12NKV-43, kuriuo pareiškėjui UAB „Gelvora“ už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pažeidimą, kai komercinė veikla laikytina nesąžininga pagal
Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 5 straipsnio 1 dalies 4 punktą bei 6 straipsnio
1 dalies 1 punktą, skirta 3 475,44 Eur (12 000 Lt) bauda, teisėtumo ir pagrįstumo.
35. Ši byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (1999 m. sausio 14 d. įstatymo
Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio
2 dalis).
36. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai nustatė, jog pareiškėjas komercinę veiklą vykdė nesąžiningai pagal Įstatymo 3 straipsnio
2 dalies 1 puntą, 5 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą, todėl pareiškėjo skundą atmetė.
392

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

37. Pareiškėjas apeliaciniame skunde visų pirma nesutinka, kad Bendrovės veikla, išieškant įsiskolinimus iš fizinių asmenų pagal įgytas reikalavimo teises, yra priskirtina komercinei veiklai, kaip tai apibrėžta Įstatyme, ir mano, kad Bendrovės atžvilgiu
Įstatymas nėra taikytinas.
38. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymu įgyvendinama 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies
keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas
97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL 2005 L 149, p.22)
(Įstatymo 1 str. 4 d.).
39. Direktyvos preambulės nuostatos atskleidžia jos tikslą įvesti tokį reglamentavimą, kuris užtikrintų komercinės veiklos sąžiningumą ir būtų taikomas iš esmės visai
komercinei veiklai, kuri gali paveikti vartotojų ekonominį elgesį. Šia direktyva nustatytas bendras draudimas apima nesąžiningą komercinę veiklą, iškreipiančią vartotojų
ekonominį elgesį (Direktyvos preambulės 13 p.). Įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu – bet kuris prekybininko atliekamas veiksmas, neveikimas, elgesys arba pareiškimas, komercinis pranešimas, įskaitant reklamą ir rinkodarą, tiesiogiai susijęs su produkto pirkimo skatinimu, padavimu arba teikimu vartotojams (Direktyvos 2 str. d punktas,
Įstatymo 2 str. 4 d.). Pagal Direktyvos 2 straipsnio c punktą, produktas – bet kurios
prekės arba paslaugos, įskaitant nekilnojamąjį turtą, teises ir pareigas. Tiek Direktyvos
5 straipsnio 1 dalyje, tiek Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nesąžiningos komercinės veiklos draudimas, šių straipsnių 2 dalyse apibrėžiant, kad komercinė veikla yra
nesąžininga, jeigu prieštarauja profesinio atidumo reikalavimams ir iš esmės iškreipia
arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo, kurį produktas pasiekia arba kuriam yra
skirtas, arba, kai komercinė veikla nukreipta į tam tikrą vartotojų grupę, vidutinio grupės nario ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinta, kad ši direktyva taikoma nesąžiningai įmonių komercinei veiklai vartotojų atžvilgiu, kaip nustatyta šios direktyvos 5 straipsnyje, prieš ir po komercinio sandorio dėl produkto sudarymo bei jo metu. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta Įstatymo
1 straipsnio 2 dalyje, nurodant, kad šis įstatymas taikomas komercinei veiklai iki sandorio dėl produkto sudarymo, šio sandorio sudarymo metu ir jį sudarius, ginant vartotojų
ekonominius interesus. Direktyvos preambulės 13 punkte taip pat pažymėta, kad siekiant
sustiprinti vartotojo pasitikėjimą, reikėtų bendrąjį draudimą (nesąžiningos komercinės
veiklos, iškreipiančios vartotojų ekonominį elgesį) vienodai taikyti nesąžiningai komercinei veiklai, pasitaikančiai bet kokių prekybininko ir vartotojo nesutartinių santykių srityje arba sudarius sutartį bei jos vykdymo metu.
40. Nagrinėjamu atveju Bendrovė, siekdama įgyvendinti savo įgytą teisę išieškoti fizinių asmenų skolas, savo reikalavimus kildino iš vartojimo kredito sutarčių, sudarytų tarp šių vartotojų ir atitinkamų bankų. Pagal vartojimo kredito sutartis vartotojai
įgijo pareigą sumokėti skolas, kurias išieškoti (administruoti) pagal reikalavimų perleidimo sutartis įgijo teisę Bendrovė. Todėl Bendrovė skolininkų, turinčių pareigą padengti skolą, atžvilgiu atliko veiklą, tiesiogiai susijusią su šios skolininkų pareigos, atsiradusios iš vartojimo kredito sutarčių kilusių teisinių santykių, patenkančių į vartotojų teisių
apsaugos reglamentavimo sritį, įgyvendinimu. Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju
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nepagrįstai buvo sutapatinta produkto pardavimo kaina (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 str. 6 d.) su skolos išieškojimo išlaidomis (CK 6.54 str. 1 d.,
6.249 str. 4 d. 3 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nekilo ginčo dėl
pareiškėjo teisių reikalauti atlyginti patirtas skolos išieškojimo išlaidas, kaip tai numatyta
Civiliniame kodekse, tačiau, įvertinus tai, kad tarp skolininkų ir Bendrovės skolos išieškojimo procese susiklostė ir vartojimo teisiniai santykiai, skolos išieškojimo kaina (skolos
išieškojimo išlaidos) šiuo atveju pagrįstai laikyta Bendrovės atliekamos veiklos vartotojų atžvilgiu (produkto) kaina. Kadangi pareiškėjas perėmė skolininkų finansinius įsipareigojimus, todėl, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, faktiškai teikė
jiems apibrėžtą paslaugą – skolos administravimą. Tokiems teisiniams santykiams taikytinos vartotojų teisių apsaugos normos, o Bendrovė laikytina komercinės veiklos vartotojams subjektu, atliekančiu skolos išieškojimo veiksmus (teikiančiu vartotojams skolos
administravimo paslaugas).
41. Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamoje byloje Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas 2017 m. liepos 20 d. prejudiciniame sprendime nusprendė, jog Direktyva turi
būti aiškinama taip, kad į jos materialinę taikymo sritį patenka skolų išieškojimo bendrovės ir įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį nevykdančio skolininko, kurio skola
buvo perleista šiai bendrovei, teisiniai santykiai. Į sąvoką „produktas“, kaip ji suprantama
pagal šios Direktyvos 2 straipsnio c punktą, patenka veikla, kurią tokia bendrovė vykdo
siekdama išieškoti skolą. Šiuo atžvilgiu neturi reikšmės aplinkybė, kad skola buvo patvirtinta teismo sprendimu ir šis sprendimas buvo perduotas vykdyti antstoliui.
42. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu
atveju Bendrovė atliko komercinę veiklą vartotojams, kaip tai yra apibrėžta Direktyvos
2 straipsnio d punkte bei Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, ir pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai dėl teisinių santykių, susiklosčiusių tarp Bendrovės ir fizinių asmenų,
priskyrimo vartojimo teisiniams santykiams, o apeliacinio skundo argumentus šiuo aspektu laiko nepagrįstais.
43. Apeliantas pabrėžia, kad tarp jo, Swedbank, AB, AB SEB bankas ir skolininkų susiklostė CK 6.101–6.110 straipsniuose reglamentuojami teisiniai santykiai. Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad reikalavimo perleidimas (cesija) (CK 6.101 str.) yra vienas iš asmenų pasikeitimo būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį
reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius, o pati prievolė išlieka nepakitusi (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m.
kovo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3-K-3-141-684/2015). Šis esminis cesijos požymis atskleidžiamas reikalavimo perleidimo instituto normose: CK 6.101 straipsnio
1 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių
ir labiau suvaržyti jo prievolės, CK 6.107 straipsnio 1 dalyje – kad skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę
reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą, pagal CK 6.101 straipsnio 2 dalį reikalavimo įgijėjui (naujajam kreditoriui) pereina
ne tik pagrindinė prievolė, bet ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos bei kitos
papildomos teisės. Dėl šių teisės normų aktualiu reikalavimo perleidimo įtakos prievolės
šalių teisėms klausimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pagal
cesijos sutartį pradinis kreditorius, perdavęs savo reikalavimo teisę naujajam kreditoriui,
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nustoja būti prievolės šalis, o vietoj jo atsiranda naujasis kreditorius. Naujasis kreditorius
yra saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų. Naujasis kreditorius
negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, pradinis ir naujasis
kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2008, 2009 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2009 ir kt.). 44. Įvertinusi faktinę bylos
situaciją, išdėstytą teisinį reglamentavimą bei atsižvelgdama į teismų praktiką, teisėjų
kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apelianto argumentai dėl to, jog Bendrovė
neperėmė Swedbank, AB ir AB SEB bankas teisių, o perėmė tik reikalavimo teises į skolininkus, bei tai, kad Bendrovė nedalyvavo sudarant kreditavimo sutartis tarp fizinių
asmenų ir bankų, nepaneigia, jog Bendrovė, įgijusi teisę išieškoti fizinių asmenų skolas,
savo komercinę veiklą – skolos išieškojimo veiksmus, turi atlikti nepažeisdama teisės
aktų, reglamentuojančių vartojimo teisinius santykius, reikalavimų. Nagrinėjamu atveju Bendrovė skolų išieškojimo komercinę veiklą atliko fizinių asmenų, kurie buvo sudarę vartojimo kredito sutartis su bankais (Swedbank, AB, AB SEB bankas) ir kurių skolų
reikalavimo teises Bendrovė įgijo pagal su bankais sudarytas reikalavimo perleidimo sutartis, atžvilgiu. Pareiškėjas šių faktinių aplinkybių neneigia ir patvirtina, kad Bendrovė
reikalavimo perleidimo sutarčių su Swedbank, AB ir AB SEB bankas pagrindu įgijo teisę
reikalauti skolos bei susijusių sumų iš skolininkų K. Š., T. V., M. L. ir E. T. Tai, kad pareiškėjo teisė reikalauti skolos bei susijusių sumų iš vartotojų buvo įgyta pagal nutrauktas vartojimo kredito sutartis, nepaneigia vartojimo teisinių santykių tarp Bendrovės
ir skolininkų susidarymo įgijus reikalavimo teisę padengti skolą bei susijusias sumas.
Bendrovei faktiškai įgijus teisę reikalauti padengti skolą bei susijusias sumas, o skolininkams įgijus pareigą atlikti mokėjimus Bendrovei, kaip naujajam kreditoriui, teisinių
vartojimo santykių konstatavimui tarp Bendrovės ir skolininkų šiuo atveju nėra reikšminga pareiškėjo išskiriama aplinkybė, kokiu pagrindu, t. y., ar sudarytų vartojimo kredito sutarčių, ar reikalavimo perleidimo sutarčių pagrindu Bendrovė įgijo minėtą reikalavimo teisę. Atkreiptinas dėmesys, kad Tarnyba skundžiamame Nutarime nekonstatavo
Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo pažeidimų, todėl pareiškėjui ginčijant šį
Nutarimą apeliacinio skundo argumentai dėl Vartojimo kredito įstatymo taikymo nagrinėjamu atveju nėra reikšmingi.
45. Bendrovė, siekdama įgyvendinti savo įgytą teisę išieškoti fizinių asmenų skolas, savo reikalavimus kildino iš vartojimo kredito sutarčių, sudarytų tarp šių vartotojų
ir atitinkamų bankų. Siekdama įgytos reikalavimo teisės patenkinimo, Bendrovė atliko
skolų išieškojimo veiksmus, t. y. žodžiu ir / ar raštu ragino skolininkus sumokėti sumas.
Nagrinėjamu atveju pagal vartojimo kredito sutartis vartotojai įgijo pareigą sumokėti
skolas, kurias išieškoti (administruoti) pagal reikalavimų perleidimo sutartis įgijo teisę
Bendrovė. Kaip teisingai nurodo apeliantas, Įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje į produkto sąvoką įtraukiamos ir teisės bei pareigos. Todėl Bendrovė skolininkų, turinčių pareigą padengti skolą, atžvilgiu atliko veiklą, tiesiogiai susijusią su šios skolininkų pareigos įgyvendinimu. Pažymėtina, kad už tokios veiklos atlikimą vartotojai turėjo Bendrovei sumokėti.
Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju Bendrovė
atliko komercinę veiklą vartotojams, kaip tai yra apibrėžta Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje.
46. Apeliantas teisingai nurodo, kad šiuo atveju skolininkai, grąžindami skolas, įgyvendina pagal kreditavimo sutartis įgytą pareigą. Pažymėtina, kad ginčo dėl to
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nėra, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog Tarnybos konstatuoti Įstatymo pažeidimai, susiję
ne su vartojimo kredito sutarčių, kurios šalimi Bendrovė nebuvo, sąlygomis, tačiau su
Bendrovės veiksmais įgyvendinant savo komercinę veiklą, t. y. ar Bendrovė įgyvendina
savo įgytą teisę išieškoti skolas ir su jomis susijusias sumas (tai, kaip minėta, yra viena iš
Bendrovės komercinių veiklų), nepažeisdama Įstatymo reikalavimų.
47. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, kad sprendimą dėl sandorio skolininkai priėmė dar iki Bendrovei įgyjant reikalavimo teisę. Pabrėžtina, kad, nors
Bendrovė reikalavimo perleidimo sutarčių pagrindu įgyvendino savo teisę reikalauti
skolų, susidariusių vartojimo kredito sutarčių pagrindu, tačiau pati Bendrovės komercinė veikla buvo vykdoma ne vartojimo kredito sutarčių pagrindu. Byloje nėra duomenų,
o ir pareiškėjas nepateikia įrodymų, kad savo komercinę veiklą išieškoti skolas (administruoti skolų sumokėjimą), vykdė pagal sąlygas, nustatytas vartojimo kredito sutartyse. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad bylos duomenys rodo, jog pareiškėjas nepateikė
Tarnybai vidaus dokumentų, nustatančių tokios komercinės veiklos įgyvendinimo taisyklių, pati Bendrovė nurodė, kad atitinkamus skolos išieškojimo veiksmus atliko skirtingai, atsižvelgdama į kiekvieną individualų atvejį.
48. Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju nepagrįstai buvo sutapatinta produkto pardavimo kaina (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 str. 6 d.)
su skolos išieškojimo išlaidomis (CK 6.54 str. 1 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Teisėjų kolegija
pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nekilo ginčo dėl pareiškėjo teisių reikalauti atlyginti
patirtas skolos išieškojimo išlaidas, kaip tai numatyta Civiliniame kodekse, tačiau, įvertinus tai, kad tarp skolininkų ir Bendrovės skolos išieškojimo procese susiklostė vartojimo
teisiniai santykiai, skolos išieškojimo kaina (skolos išieškojimo išlaidos) pagrįstai laikyta
Bendrovės atliekamos veiklos vartotojų atžvilgiu (produkto) kaina.
49. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad komercinė veikla yra
nesąžininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba
gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu.
Profesinis atidumas – specialiųjų įgūdžių ir rūpestingumo standartas, kurio pagrįstai galima tikėtis iš komercinės veiklos subjekto vartotojų atžvilgiu ir kuris atitinka sąžiningą praktiką rinkoje ir (arba) bendrą sąžiningumo principą šio subjekto veiklos srityje
(Įstatymo 2 str. 9 d.).
50. Kaip minėta, Bendrovės viena iš komercinės veiklos sričių – skolų išieškojimas. Tarnyba nustatė, kad Bendrovės veiksmai, kai vartotojams vykdant finansinius įsipareigojimus, Bendrovė į tai neatsižvelgdama atlieka išieškojimo veiksmus, tokiu būdu
didindama išieškojimo išlaidų dydį, pažeidžia profesinio atidumo reikalavimus ir tokie
veiksmai iškreipia vidutinio vartotojo elgesį, nes vidutinis vartotojas nemokėtų įmokų bendrovei tokiu būdu, kuris nemažina mokėtinos sumos dydžio, o imtųsi veiksmų,
kuriais būtų pasiektas pagrindinis vartotojo tikslas – atsiskaityti su Bendrove. Apelianto
manymu, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimas Bendrovei nesuteikiant informacijos apie skolos išieškojimo įkainius, konstatuotas neatskleidus ir neįrodžius būtinųjų nesąžiningos komercinės veiklos pagal Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą,
požymių, t. y. nenurodžius, kaip konkrečiai pasireiškia produkto siūlymas iš pareiškėjo
pusės ir kaip yra iškreipiamas vartotojo ekonominis elgesys.
51. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne
kartą konstatavo, jog veiksmai, kurie neatitiko profesinio atidumo reikalavimo, neturi
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būtinai sukelti atitinkamas pasekmes, t. y. neprivalo iš esmės iškreipti vartotojų ekonominio elgesio, nes tam, kad būtų galima konstatuoti tokio pobūdžio įtaką vartotojų ekonominiam elgesiui, užtenka nustatyti tokios įtakos galimybę. Kitaip tariant, nėra būtina,
kad būtų sudarytas bent vienas sandoris, kurio vartotojas kitomis aplinkybėmis nebūtų
sudaręs (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1684/2010; 2012 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-284/2012; 2013 m. sausio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-90/2013). Sąvoką „iš esmės iškreipti vartotojų ekonominį elgesį“ įstatymų
leidėjas aiškina, kaip vykdant komercinę veiklą vartotojų atžvilgiu stebimai susilpninti
vartotojo gebėjimą priimti sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs (Įstatymo 2 str. 3 d.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-551/2013).
52. Nagrinėjamu atveju buvo nustatyta, kad Bendrovės veiksmai, kai vartotojams
vykdant finansinius įsipareigojimus, Bendrovė į tai neatsižvelgdama atlieka išieškojimo
veiksmus, tokiu būdu didindama išieškojimo išlaidų dydį, pažeidžia profesinio atidumo
reikalavimus bei iškreipia vidutinio vartotojo elgesį, nes vidutinis vartotojas nemokėtų
įmokų Bendrovei tokiu būdu, kuris nemažina mokėtinos sumos dydžio. Tokių duomenų
nustatymas, nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, yra pakankamas konstatuoti, kad nurodyta pareiškėjo veikla neatitiko profesinio atidumo reikalavimo ir iškreipė ar
galėjo iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį, todėl atsakovas pagrįstai konstatavo
Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pažeidimą.
53. Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad klaidinantys veiksmai –
apgaulingos informacijos pateikimas arba toks informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli,
tačiau dėl produkto kainos ar jos apskaičiavimo būdo arba ypatingo kainos pranašumo
apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, pateikimas (įskaitant bendrą pristatymą),
kuriuo vartotojas gali būti ar yra skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio
jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs.
54. Byloje nustatyta, kad Bendrovė siuntė vartotojams pranešimus dėl skolos sumokėjimo, nurodydama konkrečią sumą, tačiau nepateikdama informacijos, kas tą sumą
sudaro, nors vartotojų K. Š., E. T. skoloms išieškoti buvo paskirtas antstolis. Įvertinus
šias aplinkybes, skundžiamame Tarnybos Nutarime pagrįstai konstatuota, jog tokie
Bendrovės veiksmai galėjo suklaidinti vartotoją ir tokiu būdu Bendrovė pažeidė Įstatymo
3 straipsnio 1 dalį, nes komercinė veikla atitinka Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktą.
Apeliantas pažymi, kad nebuvo nurodyta, kaip pareiškėjas skatina skolininką priimti
sprendimą dėl sandorio, kaip skolininkų yra priimamas sprendimas dėl sandorio. Teisėjų
kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju buvo nustatyta, jog Bendrovės siunčiamuose pranešimuose vartotojams nėra pateikta informacija, už ką reikia sumokėti,
nors pareiškėjų skola buvo priteista teismo sprendimu. Atsakovas teisingai konstatavo,
kad tokiu būdu vartotojams gali būti sudaromas įspūdis, jog skolą išieško tiek Bendrovė,
tiek paskirtas antstolis ar, kad Bendrovė vykdo papildomus skolos išieškojimo veiksmus.
Tokio pobūdžio informacijos pateikimą atsakovas tinkamai įvertino kaip klaidinantį ar
galintį suklaidinti vartotoją. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju faktinių
aplinkybių visuma sudarė pakankamą pagrindą atsakovui konstatuoti Bendrovės veiksmais padarytą Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pažeidimą dėl pareiškėjo komercinės veiklos
atitikties Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatai.
397

I. Administracinių teismų praktika

55. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte klaidinančios informacijos neatskleidimu laikomas esminės informacijos, kuri vidutiniam vartotojui reikalinga tam, kad jis galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio, neatskleidimas, dėl kurio vidutinis vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio,
kurio kitomis aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs. Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte
įtvirtinta, kad galutinė produkto kaina arba apskaičiavimo būdas (jeigu dėl produkto
pobūdžio ši kaina pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto), galimos papildomos
vartotojo išlaidos, pristatymo ar pašto išlaidos arba informacija apie tai, kad gali tekti
patirti tokių papildomų išlaidų (jeigu šios išlaidos dėl pagrįstų priežasčių negali būti
apskaičiuotos iš anksto) yra esminė informacija vartotojui.
56. Byloje nustatyta, kad Bendrovė nepateikė informacijos, kokiuose dokumentuose yra nustatyta, kokia tvarka Bendrovė vykdo išieškojimo veiksmus, t. y. kokios konkrečios skolos išieškojimo priemonės taikytinos konkrečiu atveju, kas kiek laiko galima
imtis skolos išieškojimo veiksmo, kokie kiekvieno iš skolos išieškojimo veiksmo įkainiai.
Informacija, kokia tvarka Bendrovė taiko įkainius už skolos išieškojimo veiksmus, yra
esminė vartotojams. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo pozicija, kad tokios informacijos neatskleidimas gali lemti vidutinio vartotojo elgesio jo skolos išieškotojo atžvilgiu
iškreipimą, kadangi tik išsamiai supažindintas su informacija, kokia tvarka Bendrovė taiko įkainius už išieškojimo veiksmus, vartotojas turi galimybę priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl sandorio. Kai tokia informacija neatskleista, vartotojas skatinamas arba
gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis jis
nebūtų priėmęs. Įvertinusi teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad tokia
informacija pagrįstai atsakovo laikyta esmine vartotojams, o jos neatskleidimas galėjo
paskatinti vartotojus priimti tokius sprendimus, kurių kitomis aplinkybėmis jie nebūtų
priėmę. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad vartotojai,
prieš sumokėdami skolą, turi teisę į aiškią, visapusišką informaciją, t. y. turi teisę žinoti,
kas sudaro skolą. Taigi nagrinėjamu atveju Bendrovės nesąžininga komercinė veikla pasireiškė ir klaidinančiu informacijos neatskleidimu (Įstatymo 6 str. 1 d.), nes pareiškėjas
nedetalizavo, kokios sumos ir kodėl sudaro vartotojų skolą.
57. Apelianto teigimu, atsakovas nepagrįstai komercinių pasiūlymų turiniui keliamus reikalavimus pritaikė pranešimų dėl skolos padengimo turiniui. Teisėjų kolegija
nesutinka su tokiu pareiškėjo vertinimu ir pažymi, kad nagrinėjamu atveju vartotojams
kitais būdais nepateikus esminės informacijos, kas sudaro Bendrovės pranešimuose nurodomos skolos sumą, tokiuose Bendrovės pranešimuose atskleistos informacijos laipsnis pagrįstai vertintas pagal Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktą. Šiuo atveju komercinio pasiūlymo sąvoka, įtvirtinta Įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje, ir jo turiniui keliami
reikalavimai (Įstatymo 6 str. 3 d. 3 p.) taikytini Bendrovės komercinei veiklai siunčiant
pranešimus dėl skolos padengimo[ir] tokių pranešimų turiniui. Pareiškėjas neįrodė, kad
nebuvo įpareigotas laikytis tokių reikalavimų ar kad jie buvo taikytini tik vartojimo kredito sutarčių galiojimo metu.
58. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu dėl konstatuotų pažeidimų prieštaringumo. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju konstatuota Bendrovės nesąžininga komercinė veikla pasireiškė tiek pagal Įstatymo 5 straipsnio 1 dalį (skoloms
išieškoti buvo paskirtas antstolis, tačiau Bendrovė siuntė raštus dėl skolos sumokėjimo,
pateikdama tik bendrą įsiskolinimo sumą, vartotojams galėjo būti sudaromas įspūdis,
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kad skolą išieško tiek paskirtas antstolis, tiek Bendrovė, todėl Bendrovės atliekama
skolos išieškojimo veikla klaidino ar galėjo suklaidinti vartotoją), tiek pagal Įstatymo
6 straipsnio 1 dalį (Bendrovė nedetalizavo, kokios sumos ir kodėl sudaro vartotojų skolą,
t. y. Bendrovės taikomi įkainiai už išieškojimo veiksmus). Teisėjų kolegija pabrėžia, kad
tai yra atskiri Bendrovės atžvilgiu konstatuoti draudžiami nesąžiningos komercinės
veiklos vartotojams veiksmai. Pareiškėjas nepagrįstai šiuos pažeidimus susiejo, todėl
apeliacinio skundo argumentai dėl teismo bei atsakovo išvadų prieštaringumo atmetami
kaip nepagrįsti.
59. Pasisakydama dėl apelianto teiginių, jog pažeidimo procedūra pagal vartotojų skundus negalėjo būti pradėta dėl praleisto termino, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį,
kad apeliantas nepagrįstai savo argumentus grindžia Įstatymo 16 straipsnio, reglamentuojančio prašymo (skundo) dėl Įstatymo pažeidimo pateikimo ir jo nagrinėjimo procedūros terminus, atitinkama nuostata, kadangi nagrinėjamu atveju procedūra dėl galimo Įstatymo pažeidimo buvo pradėta Tarnybos iniciatyva (Įstatymo 15 str. 2 d.). Nors
Tarnybos Nutarime nustatytas vartotojo K. Š. kreipimasis į Tarnybą, tačiau procedūra
nebuvo vykdoma išskirtinai šio vartotojo atžvilgiu, Tarnyba savo iniciatyva pradėjo nagrinėjimo procedūrą dėl Bendrovės galimo Įstatymo pažeidimo, nepriklausomai nuo minėto vartotojo individualaus atvejo ir galimų pažeidimų jo atžvilgiu, vartotojas nebuvo
skundo nagrinėjimo procedūros dalyvis (Įstatymo 18 str. 1 d. 2 p..
60. Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios
instancijos teismas teisingai įvertino, jog byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjo veikla neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba gali iš
esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu, dėl to jo
veiksmuose pagrįstai konstatuotas Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pažeidimas (komercinė
veikla laikyta nesąžininga pagal Įstatymo 3 str. 2 d. 1 p., 5 str. 1 d. 4 p., 6 str. 1 d. 1 p.).
61. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl tenkinti pareiškėjo
apeliacinį skundą ir naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra
pagrindo.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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Meduolis ar botagas? Geras administravimas kitaip
Agnė Andrijauskaitė, LL.M
Vokietijos viešojo administravimo instituto ir
Špajerio administracinių mokslų universiteto mokslo darbuotoja

Apie gerą administravimą kalbėti tapo madinga, tačiau retai tai yra daroma ne
Europos Sąjungos (ES) teisės plotmėje. Telkiantis į šią (tradiciškai) gero administravimo
namais1 laikytiną teisinę erdvę, neatkreipiamas dėmesys, jog šiam principui pamatus kloti dar aštuntajame dešimtmetyje pradėjo ir Europos Taryba. Šiuo metu pastarosios organizacijos įdirbis yra sugulęs į „solidų gero administravimo rinkinį“2, kurį, pirmiausia,
sudaro Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos, atspindinčios bendrą europinės minties paveldą.
Toks akademikų dėmesio stygius3 organizacijai, kurios veikimo laukas yra išties
paneuropinis4, stebina, tačiau nėra nepaaiškinamas: žinia, jog Europos administracinės
teisės naratyvą kuria gilias demokratines tradicijas turinčios valstybės, kurios taip pat yra
Europos Sąjungos narės5. Juk ir Lietuvos administracinės teisės sistema akademinėje lite1

2
3

4
5

Būtent Europos Sąjungos teisminiai organai pirmieji paskelbė teisę į gerą administravimą esant fundamentalia. Priėmus Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (Chartija) ši idėja buvo kodifikuota ir
sulig Lisabonos sutarties įsigaliojimu tapo teisiškai saistančia. Gero administravimo principas taip pat
buvo išreikštas dar 2001 m. rugsėjo 6 d. rezoliucija patvirtiname, Europos ombudsmeno parengtame,
Europos gero administracinio elgesio kodekse (daugiau apie Europos ombudsmeno vaidmenį įtvirtinant gero administravimo principą ES teisėje žr. Vogiatzis, N. The European Ombudsman and Good
Administration in the European Union. UK: Palgrave Macmillan, 2017, p. 37 et seq.).Europos Taryba
savo darbą plėtojant įvairias individų garantijas administracinių procedūrų metu pirmą kartą į „gero
administravimo rūbą“ įvilko 2007 m. birželio 20 d. priimtoje rekomendacijoje CM/Rec(2007)7 „Dėl gero
administravimo“, t.y. praėjus lygiai trisdešimčiai metų po pirmos rekomendacijos, įtvirtinančios pagrindinius administracinio elgesio standartus, priėmimo.
Wakefield, J. The Right to Good Administration. New York: Kluwer Law International, 2007, p. 63.
Jokių nuorodų į gero administravimo principą, kylantį iš Europos Tarybos teisyno, deja, nėra randama
tokiose knygose kaip Chiti, M.P. Dirritto Amministrativo Europeo. Milano: Giuffrè, 2011; Craig, P. EU
Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 2nd edition, 2012; von Danwitz, T. Europäisches
Verwaltungsrecht. Berlin: Springer, 2008; Harlow, C.; Leino, P.; della Cananea, G. (sud.). Research
Handbook on EU Administrative Law. Cheltenham: Edward Elgar, 2017; Hofmann, H.; Rowe, G. C.;
Türk, A.H. Administrative Law and Policy of the European Union.Oxford: Oxford University Press,
2011; Jans, J.H.; de Lange, R.; Prechal, S.; Widdershoven, R.J.G.M. Europeanisation of Public Law.
Groningen: Europa Law Publishing, 2nd edition, 2013; Terhechte, J.P. (sud.). Verwaltungsrecht der
Europäischen Union. Baden-Baden: Nomos, 2011.
Šiuo metu Europos Tarybos narėmis yra 47 valstybės, kuriose gyvena daugiau negu 800 mln. žmonių.
Daugiau žr. Keller, H.; Stone Sweet, A. (sud.). A Europe of Rights. The Impact of the ECHR on National
Legal Systems. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 5 et seq.
Vokietijoje įsikūrusio Max Planck tarptautinės ir viešosios teisės instituto vykdomas Ius Publicum
Europaeum projektas (daugiau žr. von Bogdandy, A. The Idea of European Public Law Today Introducing the Max Planck Handbooks on Public Law in Europe. Max Planck Institute for Comparative
Public Law & International Law (MPIL) Research Paper. 2017 (4) ir von Bogdandy, A.; Huber, P.; Cassese,
S. (sud.), The Max Planck Handbooks in European Public Law – Vol. 1: The Administrative State.
Oxford: Oxford University Press, 2017)ar Italijos universitetų vykdomas The Common Core of European
Administrative Law (CoCEAL) projektas(daugiau žr. http://cordis.europa.eu/project/rcn/204844_en.html) tėra keli šį teiginį iliustruojantys pavyzdžiai.
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ratūroje pirmiausia yra lyginama su Vakarų Europos teisinėmis sistemomis, dažniausiai
su „įprastais įtariamaisiais“ – Vokietija ar Prancūzija, bet ne su panašios„demokratinės
ir teisinės brandos“ valstybių teisinėmis sistemomis, kurioms, manytina, buvo lemta susidurti su panašiais iššūkiais6. Todėl minėtųjų valstybių akademiniai ištekliai pirmiausia
atitenka būtent Europos Sąjungos teisės, kuri esti labiau įausta tiek į šių valstybių institucinę praktiką7, tiek į jų teisinę sąmonę, sričiai. Taip manytina dėl paplitusio (nors kartais
ir klaidingo)8 požiūrio, jog iš Europos Sąjungos kylanti administracinė teisė yra kur kas
labiau saistanti už kylančiąją iš Europos Tarybos, kuri pirmiausia regisi esanti grindžiama
švelniosios galios Ministrų Komiteto rekomendacijomis, už kurių nesilaikymą valstybės
narės rizikuoja atsipirkti kur kas menkesniais reputacijos kaštais.
Kaip bebūtų, toks požiūris nėra tikslus dėl kelių priežasčių. Pirma, pats Europos
Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) savo kelrodėje, didžiosios kolegijos nagrinėtoje Demír
ir Baykara byloje9 yra išaiškinęs, jog jis (be kita ko) gali remtis Europos Tarybos Ministrų
Komiteto rekomendacijomis, kaip padedančiomis geriau atskleisti ir konkretizuoti
Europos Žmogaus Teisių Konvencijos (Konvencija) nuostatas. Antra, nepakankamas dėmesys Europos Tarybos priimtiems švelniosios galios teisės aktams gali lemti jų sukuriamos pridėtinės vertės pražiūrėjimą10. Juk tam tikrais atvejais šie teisės aktai yra kur kas
išsamesni, nes į jų reguliavimo turinį įtraukiamos ir administracines struktūras iš naujo turėjusioms susikurti valstybėms aktualios temos. Kitaip tariant, jei Europos Sąjunga
savo teisines normas adresuoja valstybėms narėms, iš esmės gebančioms užtikrinti žmogaus teises ir teisės viršenybę11, tai Europos Taryba savo statute išreikštos misijos vedama12 bei dėl savo valstybių narių daugialypiškumo nevengia imtis ir gilias demokratines
6

Šiuo aspektu žr. palyginimą su Vokietijos (J. Paužaitė-Kulvinskienė. Der Aufbau der deutschen und litauischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Teisė, 2000, 35 Teisė, p. 35 – 54) ar Prancūzijos (L. Ramanauskaitė.
Comparative analysis of Lithuanian administrative procedure. Lituanus, 2004, 50 (1), p. 45 – 53) administracine teise.
7 von Bogdandy (išnaša 5), p. 6.
8 Privalomą galią iš ES kylantys gero administravimo nuostatai valstybėms narėms įgyja tik tose administracinės teisės srityse, kuriose valstybės narės tiesiogiai įgyvendina ES teisę, kaip antai konkurencijos
teisėje, aplinkos teisėje ir pan. (Chartijos 51 str.). Tačiau srityse, kuriose sąlytis su ES teise yra menkas,
kaip antai statybos teisėje, formaliąja prasme minėtieji nuostatai nėra saistantys.
9 Šioje byloje EŽTT turėjo atsakyti į klausimą, ar Konvencijos 11 straipsnis apima valstybės tarnautojų
teisę jungtis į profsąjungas bei šiosioms sudaryti kolektyvines sutartis, bylos atsakovės – Turkijos – nacionalinei teisei to neįtvirtinant. Aiškindamas Konvenciją konkrečiomis bylos aplinkybėmis, EŽTT rėmėsi tarptautinės teisės instrumentais, įskaitant ir tuos, kurių Turkija nebuvo ratifikavusi. Žr. EŽTT didžiosios kolegijos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimą byloje Demír ir Baykara prieš Turkiją, pareiškimo
Nr. 34503/97, 85 – 86 paragrafai. Demír ir Baykara byloje išvesta Konvencijos aiškinimo formulė, kartais
įvardijama „globaliuoju Konvencijos aiškinimo“ metodu, buvo patvirtinta nesenoje, EŽTT didžiosios
kolegijos nagrinėtoje, Magyar Helsinki Bizottság prieš Vengriją byloje (žr. EŽTT 2016 m. lapkričio 8 d.
sprendimą, pareiškimo Nr. 18030/11).
10 Daugiau apie tai, kas turima mintyje vartojant šį terminą, žr. Stelkens, U./Andrijauskaitė, A. Europos
Tarybos kuriama pridėtinė vertė administracinei teisei: bendrų europinių gero administravimo nuostatų
vystymas ir jų reikšmė valstybių narių nacionalinei teisei. Teisė, 2017 (104), p. 52 – 74.
11 Tokią prezumpciją daryti leidžia Kopenhagos kriterijai, kuriuos privalo išpildyti kiekviena valstybė, siekianti tapti ES nare. Tačiau, kaip rodo pastarojo meto įvykiai keliose Rytų ir Vidurio Europos Sąjungos
šalyse, vargiai suderinami su teisės viršenybe, ši prezumpcija, kaip ir bet kuri kita, nėra nepaneigiama.
12 Europos Tarybos tikslas – siekti didesnės jos narių vienybės, kad būtų apsaugoti ir įgyvendinti idealai
ir principai, kurie yra bendras jų paveldas, ir skatinama jų ekonominė bei socialinė pažanga. Europos
Tarybos institucijos siekia šio tikslo, aptardamos visiems rūpimus klausimus, priimdamos sprendimus
ir drauge veikdamos ekonominėje, socialinėje, kultūros, mokslo, teisės ir administravimo srityse, toliau
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tradicijas turinčių valstybių galbūt primirštų klausimų. Trečia, Europos Tarybos valstybės
narės įsipareigojo nuoširdžiai ir aktyviai bendradarbiauti siekiant organizacijos tikslų bei
užtikrinti žmogaus teises bei pagrindines laisves visiems jų jurisdikcijose esantiems asmenims13. Todėl rekomendacijų ignoravimas, argumentuojant jų teisinės galios stygiumi,
vargu ar prisidėtų prie šio įsipareigojimo išpildymo. Apskritai pastebėtina, jog skirtis tarp
formaliai saistančių teisės aktų ir švelniosios galios aktų (bent jau iš tarptautinės teisės
pusės) nėra „ištašyta akmenyje“14. Savaime suprantama, pastarieji teiginiai nereiškia, jog,
kalbant hipotetiškai, rekomendacijų pagrindu turėtų iš esmės būti paneigtas nacionalinis
reguliavimas, nes tuomet iškeltų grėsmė teisiniam saugumui.
Todėl šis straipsnis siekia iš dalies ištirti, kaip Europos Tarybos Ministrų Komiteto
administracinės teisės srityje priimtos rekomendacijos geba prisidėti prie gero administravimo principo puoselėjimo nacionalinėje sistemoje bei pateikti sisteminę tokių rekomendacijų nacionalinėje teisėje galimų atlikti funkcijų apžvalgą. Straipsnyje bus remiamasi teorine medžiaga, surinkta Vokietijos viešojo administravimo instituto ir Špajerio
administracinių mokslų universitetų atliekamo tyrimo apie bendrų europinių gero administravimo nuostatų vystymą ir jų reikšmę Europos Tarybos valstybių narių nacionalinei
teisei, kurį vykdo ir šio straipsnio autorė, metu. Siekiant straipsnio tikslų, pirmiausia bus
pateikiama bendroji Europos Tarybos Ministrų Komiteto priimamų rekomendacijų charakteristika (konstituciniai bruožai). Toliau bus atrinktos bei pristatytos administracinei
teisei potencialią įtaką galinčios daryti rekomendacijos. Galiausiai bus tiriama, kaip šiomis rekomendacijomis yra remiamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kokia konkrečiai yra jų paskirtis, atliekamų funkcijų įvairovė bei reikšmė įtvirtinant ir plėtojant gero administravimo principo aprėpiamus elgesio standartus15.

remdamos ir plėtodamos žmogaus teises ir pagrindines laisves (Europos Tarybos Statuto 1 straipsnio a ir
b dalys).
13 Žr. Europos Tarybos Statuto 3 straipsnį. Už šio straipsnio šiurkštų pažeidimą sankcijas, apimančias atstovavimo teisių sustabdymą bei narystės organizacijoje nutraukimą, numato Statuto 8 straipsnis.
14 Taip teigtina dėl menko priverstinio vykdymo mechanizmų tarptautinėje teisėje išvystymo laipsnio, kas
tam tikrais atvejais gali paneigti plačiai paplitusį įsivaizdavimą, jog privalomos teisinės galios taisyklių
(hard law) yra laikomasi labiau: priešingai, dėl pirmiau paminėto veiksnio įmanoma situacija, kai švelniosios teisės (soft law) tarptautinės teisės subjektai laikysis kur kas efektyviau nei formaliai saistančios
teisės, kurios įgyvendinimą nebūtinai pavyks užtikrinti praktikoje. Todėl ribos tarp šių praktikoje
dažnai susilieja, daugiau šiuo aspektu žr. Breuer, M. Impact of the Council of Europe on National Legal
Systems, iš: Schmahl, S. ir Breuer, M. (sud.). The Council of Europe. Its Law and Policies. Oxford: Oxford
University Press, 2017, p. 806 – 810.
15 Gero administravimo samprata šiame straipsnyje vartojama plačiąja prasme, kaip iš teisinės valstybės
principo kylantis konkretesnis imperatyvas viešojo administravimo subjektams sprendimus priiminėti
nepažeidžiant jų elgesį saistančių individualių teisių ir principų, kurių detalaus turinio iki galo nusakyti nėra nei galimybės, nei prasmės. Apie gerą administravimą kaip itin talpią idėją daugiau žr. Kanska,
K. Towards Administrative Human Rights in the EU. Impact of the Charter of Fundamental Rights.
European Law Journal, 2004 (10), p. 296 – 326; Fortsakis, T. Principles Governing Good Administration.
European Public Law, 2005 (11), p. 207 – 217.
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I. Pagrindiniai Europos Tarybos Ministrų Komiteto
rekomendacijų kertiniai bruožai
Teisinis rekomendacijų pagrindas yra įtvirtintas 1949 m. gegužės 5 d. priimto
Europos Tarybos Statuto (Statutas) 15 straipsnyje. Šis straipsnis Europos Tarybai numato
įrankius, reikalingus šios organizacijos tikslams pasiekti – galimybę sudaryti tarptautines
konvencijas ir susitarimus (Statuto 15 str. a d.) ir galimybę priimti rekomendacijas valstybėms narėms (Statuto 15 str. b d.). Iki 1979-ųjų šios rekomendacijos buvo vadinamos rezoliucijomis. Ir nors, kaip minėta, formaliąja prasme jos Europos Tarybos valstybių narių
nesaisto, rekomendacijos nėra joms ir visiškai nereikšmingos16. Ypač dėl to, jog remiantis
Statuto 15 straipsnio b dalimi, Ministrų Komitetas gali prašyti valstybių narių vyriausybių pranešti jam, kokių veiksmų jos ėmėsi dėl šių rekomendacijų. Be to, tai, kad rekomendacijos nėra vien tušti žodžiai, parodo ir galimybė valstybėms narėms jų atžvilgiu
daryti išlygas, kaip tai yra daroma tarptautinių sutarčių atžvilgiu17. Rekomendacijos savo
apimtimi yra labai skirtingos, tačiau jas įprastai sieja panaši struktūra: glaustą rezoliucinę
teksto dalį dažniausiai lydi priedas, kurio turinį, be kita ko, papildomai atskleidžia aiškinamasis memorandumas. Rezoliucine dalimi valstybės narės yra raginamos priimti priemones, leidžiančias suderinti jų nacionalinėje teisėje įtvirtintus [administracinio elgesio]
standartus su numatytaisiais rekomendacijoje. Šią užduotį joms lengvina rekomendacijų
priedas, išdėstantis imperatyvaus, perkėlimui į nacionalinę teisę jau parengto pobūdžio,
nuostatas. Kartais rekomendacijų priedai turi ir preambulę, apibrėžiančią juose išdėstytų nuostatų taikymo apimtį. Deja, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos
niekuomet taip ir nebuvo susistemintos bei išspausdintos jokiame „oficialiajame leidinyje“. Vietoje to daugelį metų tebuvo platinamos prastos mašinraščiu išspausdintos jų
originalų kopijos.
Kaip minėta pirmiau, administracinės teisės plotmėje Europos Tarybos Ministrų
Komitetas darbą pradėjo dar aštuntajame dešimtmetyje, kuomet Europos teisinio bendradarbiavimo komitetas atkreipė dėmesį į būtinybę stiprinti asmenų apsaugą santykiuose su
viešojo administravimo subjektais europiniu lygmeniu. Buvo pabrėžta, jog daugybė nacionalinių ir tarptautinių aktų saugo individą baudžiamojo proceso metu ir civilinėse bylose,
tuo tarpu administraciniuose santykiuose tokių apsauginių taisyklių apskritai nėra, nors jų
metu priimamų sprendimų poveikis individualioms teisėms kartais esti netgi reikšminges16 Plačiau apie rekomendacijų teisinę prigimtį žr. Alincai, M. Le suivi du respect de la soft law au sein du
Conseil de l’Europe. Societas Iuris Publici Europaei, 2012 (7), p. 84–103; Jung, H. Die Empfehlungen
des Ministerkomitees des Europarates – zugleich ein Beitrag zur europäischen Rechtsquellenlehre, iš
Bröhmer, J. et al. (sud.). Internationale Gemeinschaft und Menschenrecht – Festschrift für Georg Ress.
Cologne: Carl Heymanns Verlag, 2005, p. 519–526; Polakiewicz, J. Alternatives to Treaty-Making and
Law-Making by Treaty and Expert Bodies in the Council of Europe, iš: Wolrum, R. ir Röben, R. (sud.).
Developments of International Law in Treaty Making. Berlin: Springer, 2005, p. 245–290; Polakiewicz,
J. Finalités et fonctions de la soft law européenne – L’expérience du Conseil d’Europe. Societas Iuris
Publici Europaei, 2012 (7), p. 167–195; Uerpmann-Wittzack. Rechtsfortbildung durch Europaratsrecht,
iš: Breuer, M. et al. (sud.).Der Staat im Recht – Festschrift für Eckart Klein. Berlin: Duncker & Humblot,
2013, p. 939 – 951.
17 Breuer (išnaša 14), p. 807.
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nis18. Atsižvelgus į šį pasiūlymą, 1977 m. buvo priimta Europos Tarybos Rezoliucija (77)
31 „Dėl asmens apsaugos nuo administracinių institucijų aktų“. Jos preambulė atspindėjo
idėją, jog rekomendacijos gali išreikšti europinį sutarimą19 vienu ar kitu administracinės
teisės klausimu: „nepaisant skirtumų <...> egzistuoja platus sutarimas dėl fundamentalių
administracinės procedūros principų“. Tokius kertinius principus – teisę būti išklausytam,
teisę gauti informaciją, teisę gauti pagalbą bei būti atstovaujamam, teisę į pagrįsto sprendimo priėmimą ir teisę būti informuotam apie teisinę gynybą – ši Rezoliucija ir kodifikavo. Po kelių dešimtmečių Europos Taryba šiuos „svarbiausią reikšmę asmenų apsaugai nuo
viešosios valdžios“ turinčius principus išplėtojo ir detalizavo įstatymų leidėjams, teisėjams,
ombudsmenams ir kitiems praktikams skirtame leidinyje20.
Šiuo metu Europos Tarybos Ministrų Komitetas yra priėmęs nemažai
administracinei teisei reikšmingų rekomendacijų21, iš kurių šio straipsnio dėlei toliau
nurodytosios rekomendacijos nusipelno atskiro paminėjimo bei kuriomis remiantis buvo
atlikta straipsnyje analizuotinų administracinių bylų atranka:
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (80) 2 „Dėl administravimo subjektų diskrecinių galių įgyvendinimo“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (81) 19 „Dėl teisės gauti
informaciją iš viešojo administravimo subjektų“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (84) 15 „Dėl viešosios
atsakomybės“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (85) 13 „Dėl ombudsmeno institucijos“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (87) 16 „Dėl dideliam
asmenų skaičiui poveikį turinčių administracinių procedūrų“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios
teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (91) 10 „Dėl valstybės
institucijų turimų asmeninių duomenų perdavimo trečioms šalims“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (91) 1 „Dėl administracinių sankcijų“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (93) 7 „Dėl valstybės
įmonių privatizacijos“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (97) 7 „Dėl vietos valdžios teikiamų viešųjų paslaugų ir jomis besinaudojančių asmenų teisių“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (2000) 6 „Dėl valstybės
tarnautojų statuso Europoje“;
18 Leuprecht, P. The contribution of the Council of Europe to reinforcing the position of the individual in
administrative proceedings, iš: Europos Tarybos Generalinis sekretorius kartu su Ispanijos „Defensor del
pueblo“ (sud.). Round Table with European Ombudsmen (H/Omb (85) 5), 1985, p. 1–9.
19 Stelkens, U. Vers la reconnaissance de principe généraux paneuropéens du droit administratif dans
l’Europe des 47?, iš: Auby, J.B. ir Dutheil de la Rochère, J. (sud.). Traité de droit administratif européen.
Bruxelles: Bruylant, 2 leid., 2014, p. 713 – 740.
20 Žr. Europos Taryba (sud.). The Administration and You – A Handbook. Strasbūras: Europos Tarybos leidykla, 1997.
21 Visos Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos yra pasiekiamos adresu: <http://www.coe.
int/en/web/cm/adopted-texts> [interaktyvus. Žiūrėta 2017 m. birželio 27 d.]. Glaustumo dėlei į atskiras
rekomendacijas nuorodos nebus pateikiamos.
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− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (2000) 10 „Dėl valstybės
tarnautojų elgesio kodekso“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec(2001) 9 „Dėl alternatyvių ginčų tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų sprendimo
priemonių“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec(2003) 16 „Dėl administracinių ir teisminių sprendimų vykdymo administracinės teisės srityje“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec(2004) 20 „Dėl administracinių aktų teisminės peržiūros“;
− Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija CM/Rec(2007)7 „Dėl gero
administravimo“.
Kaip matyti iš šių rekomendacijų pavadinimų, jos reguliuoja ne tik klasikinį
administracinės teisės klausimų spektrą, bet ir į paslaugas orientuotos administracijos
elgseną (žr. minėtąsias rekomendacijas Nr. R (93) 7 ir Nr. R (97) 7), viešąją atsakomybę
ir viešąsias paslaugas. Šis sąrašas jokiu būdu nelaikytinas baigtiniu, kaip rodo ir
toliau straipsnyje analizuojami rekomendacijų taikymo teismų praktikoje pavyzdžiai.

II. Kaip yra suvokiama Europos Tarybos Ministrų Komiteto
rekomendacijų reikšmė Lietuvos administracinėje teisėje?
Prieš pradedant detaliau nagrinėti Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų indėlį į gero administravimo plėtojimą ir jų atliekamų funkcijų įvairovę, verta pažvelgti į tai, kaip jos bendrąja prasme yra suvokiamos Lietuvos administracinėje teisėje.
Atlikta analizė atskleidė, kad tiek Viešojo administravimo įstatymo, tiek Administracinių
bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) travaux préparatoires aiškiai įvardija Europos Tarybos
Ministrų Komiteto rekomendacijas, kaip vieną iš šių teisės aktų priėmimui įtaką padariusių veiksnių. Be šių kertinių teisės aktų, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų įtaka pastebima ir kitur22. Be to, jos gali ne tik įkvėpti naujų teisės aktų ar normų priėmimą, bet ir (pribrendus laikui) tapti pagrindu jas atnaujinti (žr., infra, apie reikalavimo
užtikrinimo priemonių instituto atnaujinimą ABTĮ).
Administraciniai teismai savo ruožtu šias rekomendacijas laiko svarbiais teisės
aiškinimo šaltiniais. Antai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo
30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A5-665/2005, kurioje buvo sprendžiamas
ginčas dėl viešosios atsakomybės, buvo pažymėta, jog:
„Rekomendacijoje23 numatyti bendrieji principai atspindi tiek demokratinių Europos
valstybių patirtį, tiek Europos Tarybos darbo administracinės teisės srityje rezultatus. Tai
yra svarbus teisės normų <...> aiškinimo šaltinis.“
22 Kaip matyti iš parengiamųjų darbų, 1984 m. rugsėjo 18 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto priimta
Rekomendacija Nr. R (84) 15 „Dėl viešosios atsakomybės“ taip pat įkvėpė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnyje įtvirtintą atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų,
reguliavimą, kuriuo Lietuvos administraciniai teismai remiasi, spręsdami atitinkamo pobūdžio ginčus.
23 Minima 1984 m. rugsėjo 18 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto priimta Rekomendacija Nr. R (84) 15
„Dėl viešosios atsakomybės“.
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Taigi, pirmiau įvardytas, dar aštuntajame dešimtmetyje pradėtas, Europos
Tarybos darbas administracinės teisės srityje teismų praktikoje yra eksplicitiškai
pripažįstamas Lietuvos teisminėje praktikoje. Be to, Europos Tarybos Ministrų Komiteto
rekomendacijos teismų praktikoje yra suvokiamos kaip teisės aiškinimo šaltiniai,
atspindintys [būtent] šiuolaikinės administracinės justicijos siekius. Prie tokios išvados
prieita kitoje byloje, susijusioje su Vyriausybės atstovo reikalavimu savivaldybės tarybai
sudaryti savivaldybės visuomeninę administracinių ginčų komisiją. Spręsdamas, ar
toks reikalavimas (pagal tuometinį teisinį reguliavimą) laikytinas imperatyviu, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas aktualios ginčui įstatymo normos formuluotę
aiškino remdamasis įstatymo leidėjo ketinimo metodu bei į savo argumentaciją
sistemiškai įtraukdamas net tris Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijas:
1981 m. gegužės 14 d. rekomendaciją Nr. R (81) 7 „Dėl priemonių teisminės gynybos
prieinamumui“, 2001 m. rugsėjo 5 d. rekomendaciją Nr. Rec (2001) 9 „Dėl alternatyvių
ginčų tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų sprendimo“ bei 2004 m.
gruodžio 15 d. Rekomendaciją Nr. Rec (2004) 20 „Dėl teisminės administracinių aktų
kontrolės“. Be kita ko, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo:
„Galimybių administracinį ginčą išnagrinėti neteisminėmis priemonėmis nauda gerinant teisinės gynybos funkcionavimą ir didinant asmenų teisių apsaugos efektyvumą deklaruojama ir Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2004 m. gruodžio 15 d. Rekomendacijoje
Nr. Rec (2004) 20 „Dėl teisminės administracinių aktų kontrolės“. <...> Taigi matyti, kad
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą instituto įtvirtinimas, be kita
ko, tam tikrais atvejais jį siejant su teisminės gynybos įgyvendinimo sąlygomis, atspindi
šiuolaikinės administracinės justicijos siekius: asmens teisių apsaugos prioritetą valstybės
interesų atžvilgiu bei greitą ir veiksmingą asmens pažeistų teisių gynybą <...>.“24
Tuo tarpu Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų teisinė prigimtis nė
vienoje iš bylų, analizuotų šio straipsnio tikslais pagal atrinktų Europos Tarybos Ministrų
Komiteto rekomendacijų administracinės teisės srityje sąrašą, netapo kliūtimi šias rekomendacijas taikyti konkrečiuose ginčuose. Kitais žodžiais tariant, formaliai saistančios
jų teisinės galios stygiaus nekvestionavo nei administraciniai teismai, nei administracinių bylų šalys, kurios, kaip parodė atlikta analizė, savo procesiniuose dokumentuose taip
pat nevengdavo remtis (jų pozicijai palankiu) iš rekomendacijų išplaukiančiu reguliavimu. Tokios diskusijos stoka, matyt, yra paaiškintina tuo, jog visose analizuotose bylose
rekomendacijomis buvo remiamasi arba siekiant papildomai argumentuoti iš nacionalinio teisinio reguliavimo (jau ir taip) kylantį teisinio ginčo sprendimą, arba plėtojant jam
išspręsti būtinąjį konceptualųjį pagrindą. Ir nė vienoje iš bylų jomis nebuvo pasiremta,
siekiant prieiti su nacionaliniu teisiniu reguliavimu (kardinaliai) nesuderinamų teisinių
išvadų, kuomet jų teisinės galios kvestionavimas dėl pirmiau minėtojo teisinio saugumo
principo galėtų tapti aktualus. Net ir vėliau apžvelgsimose bylose, susijusiose su prima
facie argumentų vertinimu taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, iš rekomendacijų
kylantis teisinis reguliavimas, nors ir nesutampantis su nacionaliniu reguliavimu, buvo
taikomas kartu su vidaus teisės raide.
24 Žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A520–2320/2012.
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III. Europos Tarybos Ministrų Komiteto
rekomendacijų atliekamų funkcijų įvairovė
Trumpai apžvelgus bendrąją Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų
sampratą Lietuvos administracinėje teisėje, verta nuodugniau panagrinėti konkrečius
jų taikymo praktikoje pavyzdžius. Visa tai gali padėti geriau atskleisti ne tik šių
ekstranacionalinių teisės aktų daromą poveikį, bet ir tolesnį jų potencialą – ypač srityse,
kuriose nėra nacionalinių teisės instrumentų ar jie (dėl kokių nors priežasčių) yra
neveiksmingi.
III. (a) Rekomendacijos kaip progresyvius (kontroversiškus) teismų sprendimus
legitimuojantis veiksnys
Pirmoji funkcija, kurią Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos
atlieka Lietuvos administracinėje teisėje, įvardintina kaip legitimacinė. Ši funkcija
geriausiai atsispindi teismų sprendimuose, kurie (plačiosios visuomenės) gali būti
suvoktini kaip progresyvūs (kontroversiški). Tokiais atvejais teismo pasirinktos pozicijos
vienu ar kitu klausimu, visuomenėje vertinamu nevienareikšmiškai, pagrindimas, be
kita ko, remiantis tarptautinių institucijų, pagrindines teises aiškinančių dinamiškai ir
progresyviai25, priimtais teisės aktais, suteikia teismų sprendimams daugiau autoriteto,
t. y. papildomai juos legitimuoja. Toks papildomas legitimacijos sluoksnis, sukuriamas
priimant sprendimus platesniame normatyviniame kontekste, nors (žvelgiant
pragmatiškai) išspręsti konkretų ginčą pakanka ir nacionalinės teisės instrumentų,
savo ruožtu daro tokį teismo sprendimą priimtinesnį tiek jo adresatams, tiek platesnei
visuomenės daliai26.
Šį teiginį iliustruoja „Baltic Pride“ byla, kurioje buvo sprendžiama dėl reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo seksualinių mažumų eitynių kontekste27. Primintina,
jog šioje byloje, sukėlusioje nemažą visuomenės susidomėjimą, reikalavimo užtikrinimo
priemonę – atitinkamo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo, kuriuo eitynėms buvo leista įvykti, laikiną sustabdymą – taikyti į teismą kreipęsis
Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras paprašė iki eitynių likus keturioms dienoms.
Taigi, buvo aišku, jog pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, eitynės nebūtų
25 Šis teisės aiškinimo metodas, be kita ko, implikuoja, jog pagrindinės teisės turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į pastarojo meto socialinių normų slinktis, daugiau žr. Gerards, J. Judicial Deliberations in the
European Court of Human Rights, iš: Huls, N.; Adams, M; Bomhoff, J. (sud.). The Legitimacy of Highest
Courts’ Rulings. The Hague: T.M.C. Asser Institute, 2008, p. 407–436. Aktualų ginamąjį žodį Konvencijos
kaip „gyvo instrumento“ aiškinimo metodui taip pat skaityti Theil, S. Is the ‘Living Instrument’ Approach
of the European Court of Human Rights Compatible with the ECHR and International Law?. European
Public Law, 2017 (23(3)), p. 587–614.
26 Savaime suprantama, toks teiginys yra sąlyginis: nacionalistinių pažiūrų asmenims teismų rėmimasis tarptautinių institucijų priimamais teisės aktais taps dar vienu „Briuselio diktato“ įrodymu, bylojančiu apie suvereniteto praradimą viešosios teisės srityje, kurioje tradiciškai suverenitetas ir yra išreikštas
labiausiai.
27 Žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS822-339/2010.
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galėjusios įvykti. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones buvo grindžiamas
argumentuojant, jog jų metu nebus įmanoma užtikrinti visuomenės saugumo bei bus
„giliai ir skaudžiai užgautos Lietuvos Respublikos šeimoms brangios vertybės“, todėl vėliau
leidimą eitynėms panaikinus nebus įmanoma atkurti pirminės padėties.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokių argumentų nepalaikė bei
reikalavimo užtikrinimo priemonių byloje netaikė. Pagrįsdamas savo poziciją, teismas,
be kita ko, rėmėsi Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijomis: pirmiausia,
darant nuorodas į Rekomendaciją Nr. R(89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos
administraciniuose ginčuose“ ir Rekomendaciją Nr. Rec (2003)16 „Dėl administracinių
ir teismo sprendimų vykdymo administracinės teisės srityje“, buvo atskleista šio teisinio
instituto prigimtis ir taikymo kriterijai. Toliau, kartu su Konvencijos 11 straipsniu,
įtvirtinančiu teisę rengti taikius susitarimus, ir bylai aktualia EŽTT jurisprudencija28,
buvo pasiremta specifiškesne rekomendacija – Rekomendacija Nr. Rec (2010)5
valstybėms narėms dėl priemonių kovoti su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar
lytinio tapatumo. Kalbant konkrečiau, šios rekomendacijos priedo 14, 15 ir 16 punktai
pasitarnavo aiškinant Konvencijos 11-ąjį straipsnį specifiniame bylos kontekste: be kita
ko, šios rekomendacijos nuostata, jog valstybės narės turėtų užkirsti kelią veiksmingo
naudojimosi susirinkimų laisve apribojimams, kurie taikomi piktnaudžiaujant teisinėmis
ar administracinėmis nuostatomis (kaip antai, dėl visuomenės sveikatos, moralės ir
viešosios tvarkos), sudarė pagrindinę teismo argumentavimo giją, nes ir šioje byloje
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo reikalingumą, be kita ko, buvo bandyta
grįsti panašiais – viešosios tvarkos ir moralės – argumentais. Buvo nuspręsta, jog
konkrečiomis aplinkybėmis reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nebūtų buvęs
tikslingas ir proporcingas siekiamam tikslui bei pažeistų interesų pusiausvyrą.
Be legitimacinės funkcijos atlikimo, ši byla taip pat yra puikus pavyzdys, kaip
nacionaliniai teismai, vadovaudamiesi Demír ir Baykara formule, gali konkretizuoti
Konvencijos suteikiamų teisių turinį. Būtent – Konvencijos 11 straipsnyje įtvirtinta
teisė į taikius susirinkimus šioje byloje buvo išaiškinta, atsižvelgiant į su ja susijusį, iš
rekomendacijų kylantį reguliavimą. Manytina, jog toks požiūris, Konvencijos turinio
aiškinimą praplečiantis kitais Europos Tarybos teisės aktais, atspindinčiais europinį
sutarimą vienu ar kitu klausimu, tik didina tikimybę, jog teismo sprendimas bus priimtas
nepažeidžiant Konvencijos nuostatų. Taip teigtina, be kita ko, žinant, jog ir pats EŽTT
yra linkęs remtis europinio sutarimo (konsensuso) egzistavimu, aiškindamas Konvencijos
nuostatas konkrečiose bylose29.
Panašiu požiūriu vadovautasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nagrinėtose bylose, susijusiose su žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų
veiksmų, atlyginimu30. Iš pirmojo žvilgsnio, šiose bylose rėmimasis Europos
Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijomis, nacionaliniam teisės reguliavimui
28 Žr. EŽTT 2007 m. gegužės 3 d. sprendimą byloje Bączkowski ir kt. prieš Lenkiją, pareiškimoNr. 1543/06.
29 Kuo platesnis sutarimas egzistuoja tarp Konvencijos narių vienu ar kitu klausimu, tuo, kaip įprasta, dinamiškiau bus aiškinamos Konvencijos nuostatos, o valstybių narių vertinimo nuožiūra – sumenks. Apie
europinio konsensuso buvimą, kaip vieną iš EŽTT naudojamų Konvencijos aiškinimo metodų išsamiau
žr. Dzehtsiarou, K. European Consensus and the Legitimacy of the European Court of Human Rights.
Cambridge: Cambridge University Press: 2015.
30 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 23 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A-642-858/2015.
409

II. Administracinė doktrina

viešosios atsakomybės srityje esant pakankamai išsamiu, regisi perteklinis. Tačiau,
atsižvelgiant į tai, jog, kaip užsiminta pirmiau31, būtent šios rekomendacijos, o tiksliau –
Rekomendacija Nr. R (84) 15 „Dėl viešosios atsakomybės“ – ir įkvėpė nacionalinių
taisyklių priėmimą, jų nuostatos, teismo žodžiais tariant, gali padėti „geriau suvokti
Civilinio kodekso reguliavimą“. Tokia įžvalga tiksliai atspindi dar vieną nacionalinės ir
Europos Tarybos teisės sąveikos aspektą.
III. (b) Rekomendacijos kaip kanalas skverbtis „naujoms“ teisinėms idėjoms
Be to, jog Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos gali prisidėti prie
teismų sprendimų legitimavimo, jos taip pat gali išplėsti nacionalinės teisinės bendruomenės episteminį akiratį, pristatydamos „naujas“ ar padėdamos atskleisti „neaiškias“ teisines idėjas. Tokiu būdu administraciniai ginčai gali būti sprendžiami konceptualiau.
Puikus tokios rekomendacijų galimos atlikti funkcijos pavyzdys yra virtinė bylų,
kuriose buvo pristatytas dėl administracinio akto apskundimo teismui galimas kilti „suspensyvinis poveikis“ bei jo ribos. Pirmiausia tai buvo padaryta byloje – vėlgi – susijusioje su reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu32. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo buvo paprašyta laikinai sustabdyti Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo ūkio
subjektui buvo paskirta bauda, galiojimą. Byloje taikytinas Konkurencijos įstatymas savo
ruožtu nenumatė, jog skundo padavimas teismui automatiškai sustabdo Konkurencijos
tarybos nutarimų vykdymą (išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia kitaip). Taigi, ginčui taikytinas vidaus teisės reguliavimas įtvirtino sąlyginį suspensyvinį poveikį. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas sugretino šį reguliavimą su nustatytuoju Europos
Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijose: Rekomendacija Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“ nenumato, jog administracinio akto
apskundimas teismui automatiškai sustabdo jo vykdymą, nebent teismas nuspręstų kitaip. Todėl tarp nacionalinio ir iš minėtosios rekomendacijos nuostatų išplaukiančio reguliavimo buvo konstatuota sutaptis.
Remiantis šia prielaida, toliau konstruota teismo sprendimo motyvacija: nesant
nacionalinių taisyklių, eksplicitiškai įtvirtinančių, jog administracinio akto apskundimas
teismui sustabdo jo vykdymą, turi būti vadovaujamasi bendrąja taisykle, jog tokio akto
apskundimas teismui jo vykdymo nestabdo. Tai reiškia, jog tarp administracinio akto apskundimo teismui ir poreikio jį stabdyti nėra jokio automatizmo. Todėl galutinį žodį tokiais atvejais yra palikta tarti teismui, kuris, vertindamas konkrečias bylos faktines aplinkybes sutinkamai su nacionalinio reguliavimo įtvirtinamais kriterijais, sprendžia, ar jos
yra pakankamos prašymui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių tenkinti.
Tai yra puikus pavyzdys, kaip doktrininė formuluotė gali įsilieti į vidaus teismų
praktiką ir padėti administracinius ginčus spręsti konceptualiau. Lig tol „suspensyvinis
poveikis“ nebuvo nei kodifikuotas, nei kitais aiškiais būdais išreikštas Lietuvos administracinio proceso teisėje, tačiau po minėtosios bylos paskelbimo jis, kaip regisi, pa-

31 Žr. išnašą 17.
32 Žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje
AS602-223/2013.
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kankamai nesunkiai33 prasiskynė kelią ir kitose bylose34. Kaip ir pirmiau pateiktame
jurisprudenciniame pavyzdyje, rėmimasis Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijomis analizuojamu atveju kilo byloje, sukėlusioje nemažą visuomenės (ar bent jau
teisinės bendruomenės) susidomėjimą. To priežastis, primintina, buvo ta, jog administracinis ginčas kilo dėl rekordinių Konkurencijos tarybos šalyje veikiantiems bankams
paskirtų baudų. Todėl neatmestina, jog tiek sprendžiamų klausimų naujumas, tiek papildomas domėjimasis konkrečiomis administracinėmis bylomis administracinius teismus
paakina nukrypti nuo ad hoc ginčų sprendimų kurso bei paliekant vidaus teisės „normatyvinę visatą“ sprendimų motyvaciją stiprinti ekstranacionaliniais teisės aktais, kurie,
kaip minėta, gali prisidėti prie konceptualesnio ginčų sprendimo.
III. (c) Rekomendacijos kaip teisės šaltiniai, gelbstintys pildant teisės spragas
Kita svarbi funkcija, kurią gali atlikti Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos, įvardytina kaip teisės spragų pildymo funkcija. Ši funkcija gali pasireikšti faute de mieux (pr. – stokojant geresnės alternatyvos) situacijose, t. y. tais atvejais, kai
vidaus teisės normos administraciniams teismams vienu ar kitu klausimu palieka plačią
vertinimo nuožiūros laisvę arba apskritai neegzistuoja. Žinia, jog pastaraisiais atvejais
administraciniai teismai jiems patikėtų ginčų, remiantis tuo, jog įstatymų leidėjas vienų
ar kitų teisinių santykių nesureglamentavo eksplicitiškai, nespręsti negali, nes tai lemtų atsisakymą vykdyti teisingumą, kas būtų nesuderinama su pačia teisės viešpatavimo
esme. Daugumoje Europos Tarybos valstybių narių tokiais atvejais ginčus spręsti padeda
Konstitucija ir (ypač) joje įtvirtintas teisinės valstybės principas, iš kurio išvedamos įvairios teisės ir laisvės35. Tačiau dažnu atveju tokio sprendimo yra griebiamasi tiesiog preziumuojant, jog vieną ar kitą teisę konstitucinis reguliavimas iš tikrųjų aprėpia.
Faute de mieux metodas „pateisinimą“ pozityviojoje teisėje randa ABTĮ 4 straipsnio 7 dalyje, numatančioje, jog tais atvejais, kai nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo
santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jeigu ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Be to, ir nesenoje teismų praktikoje yra pripažįstama, jog
33 Lietuvos teisė ir šiaip regisi esanti pakankamai atvira įvairių teisinių idėjų, nebūtinai aiškiai įtvirtintų pozityviojoje teisėje, „importui“. Antai ir klasikinė – bent jau didžiajai daliai Europos teisinių sistemų – teisėtų lūkesčių apsaugos doktrina į Lietuvos teisinę sistemą pateko be platesnių diskusijų, Konstituciniam
Teismui 2001 m. ją išvedus iš konstitucinio teisinės valstybės principo (šiuo aspektu daugiau žr.
Piličiauskas, R. ir Andrijauskaitė, A. Teisėtų lūkesčių apsaugos principo samprata Lietuvos ir Europos
teisinėse sistemose. Administracinių teismų praktika, 2014 (28), p. 326 – 382). Kaip bebūtų, faktas, jog teisėtų lūkesčių apsaugos principas į Lietuvos teisinę sistemą prasiskverbė praėjus vos metams nuo oficialių
derybų dėl narystės Europos Sąjungoje pradžios ir jis buvo vienas iš kertinių administracinės teisės principų, kurį valstybės kandidatės turėjo užtikrinti savo nacionalinėse teisės sistemose bei vėliau pagal tai
buvo vertinama jų pasirengimo narystei pažanga, daro šią situaciją ne tokia atsitiktine (žr. Sigma Paper
No. 27 “European Principles for Public Administration, 1999).
34 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-670/2014 ir 2014 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-1048/2014.
35 Pvz., Vokietijoje šiuo aspektu žr. Stelkens, U. Europäische Rechtsakte als ‘Fundgruben’ für allgemeine
Grundsätze des deutschen Verwaltungsverfahrensrechts. Zeitschrift für Europarechtliceh Studien, 2004,
p. 129 – 163. Lietuvoje, kaip žinoma, Konstitucinio Teismo suformuluota bei dažnai atsikartojanti mintis,
jog „konstitucinis teisinės valstybės principas yra itin talpus konstitucinis principas, apimantis daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų“ naudojama kaip (metodologinis) pateisinimas šiai tendencijai.
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„įstatymų leidėjui nesiėmus reikalingų teisėkūros veiksmų <...>, vykdydami teisingumą
teismai remiasi implicitiškai nustatytu eksplicitinį teisinį reguliavimą papildančiu ir pratęsiančiu teisiniu reguliavimu – teismas neturi teisės atsisakyti išspręsti ginčą motyvuodamas vien įstatyme nustatyto eksplicitinio reguliavimo nebuvimu“36. Europos Tarybos
Ministrų Komiteto rekomendacijos, kodifikuojančios tuos minimalius administracinio
elgesio standartus, dėl kurių Europos valstybės sutaria, šiuo požiūriu gali užpildyti trūkstamą nacionalinį reguliavimą.
Toks faute de mieux funkcijos pritaikomumas išryškėjo byloje, susijusioje su klausimu, ar Migracijos departamentas galėjo panaikinti papildomą apsaugą nesuteikęs galimybės šios apsaugos subjektui sprendimo priėmimo metu būti išklausytam37. Teisė būti
išklausytam panaikinant papildomą apsaugą nebuvo įtvirtinta vidaus teisės normų, todėl
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas šią bylą, turėjo atsigręžti į bendruosius teisės principus bei ekstranacionalinius teisės šaltinius. Teisę būti išklausytam
ginčo procedūros metu jis išvedė iš Konstitucijoje įtvirtinto imperatyvo, jog valstybės įstaigos tarnauja žmonėms bei iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Tačiau greta jų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išskyrė ir Europos Tarybos Ministrų
Komiteto rekomendaciją CM/Rec(2007)7 „Dėl gero administravimo“ kaip aktualų teisės
aiškinimo šaltinį ir remdamasis visų šių teisės aktų visetu priėjo prie išvados, jog svarstant dėl papildomos apsaugos panaikinimo, turėtų būti imamasi visų protingų priemonių informuoti ir išklausyti asmenį, kuriam paskirtos papildomos apsaugos panaikinimo
klausimas ir yra svarstomas.
Kitas iškalbingas rekomendacijų taikymo (stokojant geresnės alternatyvos) pavyzdys yra byla, kurioje buvo sprendžiama, ar Draudimo priežiūros komisija (Komisija) turėjo
teisę savo internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie paskirtas poveikio priemones ūkio subjektams, pažeidusiems Draudimo įstatymo nuostatas38. Kalbant konkrečiau,
minėtoji komisija taikė praktiką viešai skelbti individualius administracinius aktus, t. y.
informaciją apie jų rezoliucinėse dalyse konkretiems draudimo rinkos subjektams pritaikytas poveikio priemones. Taigi, kiekvienas asmuo viešai galėjo sužinoti apie vienam ar
kitam konkrečiam draudimo rinkos dalyviui taikytas poveikio priemones. Spręsdamas, ar
tokia praktika yra teisėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasirėmė Europos
Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacijos Nr. R (91) 1 „Dėl administracinių nuobaudų“
1 principu, įtvirtinančiu, jog administracinės sankcijos ir jų taikymo sąlygos turi būti nustatytos įstatymu. Savo ruožtu Draudimo įstatymas nei suteikė teisę Komisijai taikyti minėtąją
praktiką, nei ją aiškiai draudė. Tačiau, atsižvelgus į minėtąją nuostatą, jog administracinės
sankcijos ir jų taikymo sąlygos gali būti taikomos tik įstatymu, neliko abejonių, jog Komisija
be įstatymo leidėjo valios apie poveikio priemones viešai, tokiu būdu draudimo rinkos dalyvius bausdama papildomai, teisės skelbti neturėjo.
36 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2413-662/2017; 2017 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2445-624/2017;
2017 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A-2823-492/2017; 2017 m. balandžio 19 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. eA-3294-624/2017.
37 Žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A756-686/2010. Platesnį komentarą apie šią bylą žr. Andrijauskaitė, A. Teisė būti išklausytam – kelias geresnių administracinių procedūrų link. Administracinių teismų praktika, 2016 (31), 2016, p. 568 et seq.
38 Žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A15- 626/2005.
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Ši byla parodo, kaip vienintelė, iš Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų kylanti, taisyklė gali padėti administraciniam teismui išspręsti teisinį ginčą tikroje
faute de mieux situacijoje, t. y. konkretaus teisinio sprendimo ginčui nepostuluojant nei
vidaus teisės aktams, nei Europos Sąjungos teisei, kuri neretai tampa gelbėjimosi ratu panašiose situacijose.
III. (d) Rekomendacijos kaip teisinio reguliavimo pokyčių katalizatorius
Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacijos taip pat gali įkvėpti teisinio
reguliavimo pokyčius, t. y. jų taikymas gali turėti transformacinį poveikį. Antai, Lietuvoje
jos sukėlė „tyliąją proceso revoliuciją“ reikalavimo užtikrinimo priemonių reguliavime39. Kitais žodžiais tariant, būtent administracinių teismų identifikuota neatitiktis tarp
Rekomendacijoje Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“ ir vidaus teisės normose įtvirtinto reguliavimo, nulėmė būtinybę atnaujinti pastarąsias, pasibaigusią apčiuopiamais pokyčiais teisėkūroje.
Žinia, jog ankstesnėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas atitiko įstatymo raidę, t. y. teismas reikalavimo
užtikrinimo priemones konkrečioje byloje taikė tik jeigu „[jų netaikymas] būtų lėmęs
teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą arba jo pavertimą neįmanomu“40. Taigi, reikalavimo užtikrinimo priemonės buvo taikomos tik atvejais, kai kildavo rizika, jog status
quo ante nebus (arba bus sunkiai) įmanoma atkurti. Tuo tarpu prima facie argumentų,
nukreiptų prieš ginčijamo administracinio akto galiojimą, pagrįstumas bylose dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėjamas nebūdavo41, nors administraciniams teismams ir buvo žinomas tai įtvirtinantis Rekomendacijos Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“ II-asis principas, t. y. nors teismai
ir cituodavo šią normą, jie jos nepritaikydavo konkrečių bylų aplinkybėms.
Ši tendencija pradėjo kisti nuo 2013 metų, kai administraciniai teismai bylose dėl
reikalavimo priemonių užtikrinimo pradėjo nagrinėti prima facie argumentus dėl ginčijamo administracinio akto galiojimo, kurie galėtų lemti minėtųjų priemonių taikymo
poreikį. Tačiau šie argumentai buvo nagrinėjami kartu su kitais de lega lata įtvirtintais
kriterijais. Teismų praktikoje nebuvo įvardyta aiški tokios permainos priežastis, tačiau
pastebėtina, jog pirmtakės bylos, kuriose pradėtas taikyti minėtasis kriterijus, buvo nagrinėjamos to paties teisėjo pranešėjo42. Todėl manytina, jog ši tendencija, didindama iš
Europos Tarybos aktų kylančio reguliavimo matomumą, paakino ir kitus teisėjus sekti
gerąja praktika. Šis teisminis volte-face netruko persilieti ir į teisėkūrą. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusios naujos ABTĮ redakcijos 70 straipsnio 1 dalis beveik žodis žodin
39 Šiuo aspektu taip pat žiūrėti J. Baltrimas. Administracinės teisenos naujovės teismų praktikos kontekste.
Teisės problemos, 2017 (1 (93)), p. 29 – 52.
40 Kaip tai įtvirtino iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios ABTĮ redakcijos 71 straipsnio 1 dalis.
41 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–602/2010; 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–620/2010;
2010 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–670/2010; 2011 m. balandžio 15 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS146–297/2011 ir kt.
42 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 26 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS602–161/2014; 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-573/2014;
2014 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-965/2014.
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atkartoja Rekomendacijos Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“ II-ąjį principą: „reikalavimas gali būti užtikrinamas <...>, jeigu proceso
dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių
gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala“. Taigi, vietoje reikalavimo priemonių užtikrinimo taikymo būtinybę susiejęs su galimybe ateityje įvykdyti teismo sprendimą, įstatymų leidėjas įvedė „neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos žalos“ ir
„reikalavimo pagrindimo tikėtumą“, kaip lemiamus veiksnius sprendžiant dėl analizuojamo instituto taikymo. Galiausiai, visus išdėstytus teiginius apie „tyliąją proceso revoliuciją“ patvirtina ir ABTĮ pakeitimo travaux préparatoires. Jie eksplicitiškai įvardija poreikį
suderinti Lietuvos administracinio proceso teisę su iš Rekomendacijos Nr. R (89) 8 „Dėl
laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“ kylančiu teisiniu reguliavimu
kaip vieną iš ABTĮ pakeitimus nulėmusių priežasčių.
Kaip bebūtų, šis pavyzdys taip pat byloja apie tai, jog nors bylose, kuriose sprendžiami kontroversiški administracinės teisės klausimai, rekomendacijoms neatrodo esant
pernelyg sunku įsiskverbti į nacionalinę teismų praktiką, kitokia padėtis klostosi dėl tam
tikrų procesinės teisės klausimų. Spręsdami pastaruosius klausimus, kaip parodė pirmiau
pateiktas pavyzdys, administraciniai teismai yra labiau linkę laikytis įstatymo raidės, o
rekomendacijų nuostatų skverbimasis į vidaus teisę užtrunka. Taigi, vidaus teisės normų
formuluotės yra savotiški tramdomieji marškiniai, neleidžiantys veiksmingai į šį reguliavimą patekti idėjoms iš kitur. Matyt, tokia tendencija atspindi giliai įsišaknijusį požiūrį,
jog būtent proceso teisė yra formalesnė ir neturėtų peržengti nacionalinės teisės ribų43.

IV. Išvados
Šiuo straipsniu siekta pažvelgti į rečiau mokslinėje literatūroje analizuojamą, iš
Europos Tarybos teisyno kylančią, administracinės teisės sritį. Juo buvo siekta ištirti, kokią įtaką Lietuvos administracinei justicijai galėti turėti Europos Tarybos Ministrų
Komiteto priimtos rekomendacijos, turint omenyje, jog ši organizacija gero administravimo nuostatas vysto ne vieną dešimtmetį. Kaip parodė atlikta analizė, šie ekstranacionaliniai teisės instrumentai Lietuvos teisinėje sistemoje gali ne tik lemti teisės aktų priėmimą
ar jų atnaujinimą, bet ir yra naudojami bei vertinami administracinių teismų kaip teisės
šaltiniai, galintys atspindėti šiuolaikinės administracinės justicijos siekius. Tokia pozicija sveikintina, žinant, jog gyvenimas „teisinės autarkijos“ sąlygomis priklauso praeičiai.
Rekomendacijų teisinė prigimtis, t.y. jų švelnioji, formaliai nesaistanti galia, savo ruožtu nelaikoma kliūtimi jas taikyti. Be kita ko, straipsnyje aprašytas tyrimas atskleidė, jog
Europos Tarybos Ministrų Komiteto priimtos rekomendacijos geba atlikti šias specifines
funkcijas: (i) teismų sprendimams suteikti papildomą autoriteto sluoksnį, tokiu būdu
juos paversdamos priimtinesniais tiek proceso šalims, tiek platesnei visuomenės daliai,
ypač kai ginčų objektais tampa kontroversiški klausimai; (ii) padėti teismams geriau suvokti, aiškinti bei konkretizuoti Konvencijos nuostatas, tokiu būdu didinant tikimybę,
jog Konvencija bus nepažeista; (iii) pristatyti „naujas“ ar padėti atskleisti nepakankamai
aiškių teisinių idėjų turinį, kas savo ruožtu gali lemti ginčo išsprendimą konceptualesniu
lygmeniu; (iv) padėti išspręsti ginčą nesant nacionalinio teisinio reguliavimo konkrečiu
43 Panašia logika yra grindžiamas ir procesinės autonomijos principas ES teisėje.
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klausimu arba jam teismams paliekant plačią nuožiūros laisvę; (v) paspartinti pokyčius
teisėkūroje, kai galiojantis teisinis reguliavimas yra „normatyviškai ribotas“ arba tampa
nebeaktualiu.
Nors ši Europos Tarybos Ministrų Komiteto administracinės teisės srityje priimtų
rekomendacijų galimų atlikti funkcijų paletė ir regisi esant pakankamai plati, ji nėra neribota. Jei kontroversiškose bylose rekomendacijos pakankamai nesunkiai gali prasiskinti
kelią ir tapti nacionalinių teismų „sąjungininkėmis“, didindamos jų sprendimų autoritetą, tai bylose, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su tam tikra procesinių teisės institutų peržiūra iš esmės, joms skverbtis užtrunka kur kas ilgiau. Todėl apibendrinus galima
teigti, jog rekomendacijų, pasižyminčių švelniąja teisės galia, skvarba į nacionalinę teisinę sistemą yra įmanoma, tačiau tik tiek, kiek nacionaliniai teisės kūrėjai ir taikytojai tai
leidžia. Žinoma, jog tolesnis rekomendacijų poveikis turėtų būti ištirtas platesnės apimties tyrimų. Ypač įdomus galėtų būti tyrimas, sugretinantis tokį rekomendacijų daromą
poveikį „jaunesnių“ ir „senesnių“ Europos Tarybos valstybių narių teisinėms sistemoms.
Profesinė nuojauta kužda, jog būtent pirmosios kategorijos šalių sistemoms toks poveikis
yra stipresnis ir jos šiuos teisės aktus įsisavina lengviau44.Tačiau net ir gilesnių administracinės teisės kodifikacijos tradicijų valstybėms šių rekomendacijų bei jų siūlomų įžvalgų „nušveisti nuo stalo“ nereikėtų, žinant, jog visaapimantis įvairių administracinės teisės
klausimų sureguliavimas bet kurioje teisinėje sistemoje išlieka utopiniu.
***
Šis straipsnis yra platesnės publikacijos, parengtos kartu su prof. U. Stelkens
„Added Value of the Council of Europe to Administrative Law: The Development of PanEuropean General Principles of Good Administration by the Council of Europe and their
Impact on the Administrative Law of its Member States“, FÖV Discussion Paper No. 86,
2017, ISSN 1868-971X, tęsinys. Jo versija anglų kalba – „Creating Good Administration by
Persuasion: A Case Study of the Recommendations of the Committee of Ministers of the
Council of Europe“ – autorės buvo pristatyta 2017 m. rugpjūtį Milane vykusioje Viešojo
administravimo Europos grupės (EGPA) surengtoje konferencijoje. Šio straipsnio versija
anglų kalba šiuo metu taip pat yra įteikta publikuoti „International Public Administration
Review“ žurnale.

44 Bent jau tai gali užtikrintai būti pasakyta apie „naujųjų“ demokratijų polinkį greičiau įgyvendinti prisiimtus tarptautinius žmogaus teisių apsaugos įsipareigojimus, net jeigu ilgalaikėje perspektyvoje jų
veiksmingam įgyvendinimui ir trukdo stabdžių ir atsvarų sistemos šiose valstybėse stoka, šiuo aspektu žr. Grewal, S. ir Voeten, E. Are New Democracies Better Human Rights Compliers? International
Organization, 2015 (69), p. 497 – 518.
415

Principas „Pacta sunt servanda“ vokiečių ir prancūzų
administracinių sutarčių teisėje
Prof. dr. Ulrich Stelkens*
Špajerio administravimo mokslų universiteto profesorius

Straipsnyje yra lyginami administracinių sutarčių privalomojo poveikio skirtumai
Vokietijos ir Prancūzijos teisėje ir šių valstybių teisinėse sistemose randamas balansas tarp
principo „pacta sunt servanda“ ir viešųjų interesų, kurie atskirais atvejais gali reikšti sutarties negaliojimą arba nutraukimą.

I. Įvadas
Tiek Vokietijos, tiek Prancūzijos administracija su privačiais asmenimis gali sudaryti sutartis ir jos tokias sutartis sudaro dideliu mastu: sutartinė veikla apima daugiau ar
mažiau paprastą prekių ar paslaugų pirkimą, žemės sklypų ar kito turto pirkimą, nuomą
arba išperkamąją nuomą, darbo sutarčių sudarymą pasitelkiant valstybės finansinės pašalpos sutartis, miesto planavimo sutarčių sudarymą nuo labai sudėtingų iki individualiai suderėtų pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystę. Kad ir kaip būtų, Vokietijoje
vietos savivaldos institucijos ir kitos valdžios institucijos kapitalo rinkoje veikė spekuliatyviai, pavyzdžiui, sudarydamos palūkanų normų apsikeitimo sandorius1. Iš dalies taip
pat buvo bandoma kūrybiškai išnaudoti užsienio valstybių mokesčių teisės ypatumus, dėl
ko buvo sudaryta daugybė tarpvalstybinių lizingo sutarčių, kurių rizika administracijos
sąskaita buvo suvaldyta tik dėl finansų krizės2.
*

1

2
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Autorius yra viešosios teisės, Vokietijos ir Europos administracinės teisės profesorius Vokietijos Špajerio
administracinių mokslų universitete ir Vokietijos viešojo administravimo instituto Špajere paprastasis
narys. Tekstas yra paremtas 2010 m. liepos 2 d. autoriaus skaityta paskaita, skirta šventiniam renginiui –
55-osioms Juridique Franco-Allemand centro Sarbriukene (Saarbrücken) metinėms. Ji yra skirta prof. dr.
Christian Autexier atminimui, kuris mirė 2011 m. gruodžio 10 d ir daugelį metų buvo minėto centro
direktorius. Straipsnis pirmą kartą paskelbtas DVBl. [Vokietijos administracinės teisės leidinys] 2012, p.
609–615. Straipsnį iš vokiečių kalbos vertė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos
departamento Teisės tyrimų skyriaus patarėja Eimantė Šilvaitė.
Žr. šiuo klausimu, pvz., Ulmo žemės teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą byloje Nr. 4 O 122/08,
ZIP [Verslo teisės leidinys] 2008, p. 2009 ir toliau; Vupertalio žemės teismo 2008 m. liepos 16 d. sprendimas byloje Nr. 3 O 33/08, WM [Vertybinių popierių leidiniai] 2008, p. 1637 ir toliau; I. Fritsche / S.
Fritsche, LKV [Žemės ir vietos valdymas] 2010, p. 201 ir toliau; taip pat LKV [Žemės ir vietos valdymas]
2011, p. 499 ir toliau; P. Gehrmann / L. Lammers, KommJuR [Municipalinis juristas] 2011, p. 41 ir toliau;
L. Lammers, NVwZ [Naujasis administracinės teisės leidinys], 2012, p. 12 ir toliau; J. Weck / M. Schick,
NVwZ [Naujasis administracinės teisės leidinys], 2012, p. 18 ir toliau; Wille / Fullenkamp, KommJuR
[Municipalinis juristas], 2012, p. 1 (p. 4 ir toliau).
Žr., pvz., Vokietijos Federalinio Administracinio Teismo 2011 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. 20 F 13.10,
DVBl. [Vokietijos administracinės teisės leidinys], 2011, 501 dalis, p. 16 ir toliau; Miunsterio aukštesniojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. 13a F 31/09, NVwZ [Naujasis administracinės teisės leidinys], 2010, p. 1044 (p. 1045); Berlyno Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 14 d.
sprendimą Nr. 23 U 128/04, BeckRS [„Beck“ internetinė teismų praktika], 2008, 21476; C. Böhm / C.
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Administracinės sutartys3, nepriklausomai nuo jų teisinės prigimties, sudaro pagrindą didelėms investicijoms ir finansiniams įsipareigojimams tiek valdžios institucijoms, tiek
privačioms sutarčių šalims. Tai pirmiausia suteikia administracijai naudą: ji gali naudotis
sutarties instrumentais tam, kad įvykdytų savo užduotis ir gautų reikiamas paslaugas rinkoje. Ji taip pat gali, pavyzdžiui, pažadėdama atsakomąsias paslaugas, paskatinti investicijas,
atsižvelgdama į tam tikrą riziką, plėtoti naujus finansavimo šaltinius, derybų keliu rasti kūrybiškus sprendimus ir t. t. Tačiau šis privalumas turi savo kainą, kaip apibrėžta Prancūzijos
civilinio kodekso 1134 straipsnio 1 ir 2 dalyse: „Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.“4. Galų gale čia yra nustatytas principas „pacta
sunt servanda“: sutarčių turi būti laikomasi, jos turi būti vykdomos, jos turi „tarnauti“ netgi
ir tada, kai asmuo nebenori būti jų saistomas. Vien tik perspektyva gauti ir išlaikyti pažadėtas atsakomąsias paslaugas motyvuoja (paprastai) sutarties šalis pažadėti ir atlikti savo prievoles, todėl teisiškai pripažįstama sutartinė prievolė yra būtina paslaugų mainų sąlyga5.
Kai administracija yra sutarties šalis, vis dėlto sudarytos sutarties privalomumas
nėra neproblematiškas. Visų pirma gali kilti prieštaravimas teisėtumo principui tuo atveju, jei administracija konkrečios sutarties apskritai arba tokio turinio negali sudaryti6.
Taigi, įvairios valdančiosios institucijos, sudariusios aukštos rizikos spekuliatyvius sandorius, pajutusios pavojų, rėmėsi tuo, kad jos pagal biudžeto įstatymus negali vykdyti tokio
sandorio, todėl jis buvo laikomas negaliojančiu7. Teisėtumo principui taip pat turi įtakos
tai, jeigu administracija galėtų sudaryti konkretaus turinio sutartį, bet ne su konkrečiu
sutarties partneriu. Tai yra problema, ypač kylanti viešųjų pirkimų teisėje, tačiau kartu ir
visais kitais atvejais, kai įvairiems kandidatams suteikiamos sutartinės lengvatos, pavyzdžiui, viešojo sektoriaus darbuotojų įdarbinimas ir paaukštinimas8, subsidijų skyrimas9,
žemės sklypų ar kito turto pirkimas, nuoma arba išperkamoji nuoma10 ir kt.
Stepputat, DÖV [Viešasis administravimas], 2009, p. 984 ir toliau; K. Rahm, NVwZ [Naujasis administracinės teisės leidinys], 2010, p. 288 ir toliau.
3 Kaip administracinės sutartys čia yra apibūdinamos visos sutartys, kuriose (nepaisant jų teisinės prigimties) bent vienoje pusėje dalyvauja administracija. Dėl šio vyraujančio apibrėžimo žr. H. Bauer: W.
Hoffmann-Riem / E. Schmidt-Aßmann / A. Voßkuhle (leidėjas), Grundlagen des Verwaltungsrechts
[Administracinės teisės pagrindai], t. 2, 2008, 36 paragrafo 70 dalis (kuris dar labiau išplečia apibrėžimą).
Prancūziškoje diskusijoje dažnai naudojama (šiek tiek netiksli) „contract public“ sąvoka, žr. Noguellou
/ U. Stelkens: R. Noguellou / U. Stelkens / H. Schroeder (leidėjas), Droit comparé des Contrats Publics/
Comparative Law on Public Contracts [Viešųjų sutarčių lyginamoji teisė], 2010, p. 1 (p. 5 ir toliau).
4 „Teisėtai sudarytos sutartys turi įstatymo galią prieš tuos, kurie ją sudarė. Tik esant abipusiam sutikimui
arba dėl įstatyme numatytų pagrindų jos gali būti atšauktos“. (Tiek Napoleono kodekso Badeno Didžiajai
Karalystei vokiška redakcija).
5 Žr. šiuo aspektu K. Stern, VerwArch [Administracinės teisės archyvas], 49 (1958), p. 106 (p. 121 ir toliau).
6 Žr. H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht [Bendroji administracinė teisė], 18 leidimas, 2011, 14 paragrafo 25 dalis.
7 Palyginimui, duomenys 1 išnašoje.
8 Žr. dėl Vokietijos W. Laubinger, ZBR [Valstybės tarnybos teisės leidinys], 2010, p. 332 (p. 334 ir kiti);
toliau U. Stelkens: P. Stelkens / H. J. Bonk / M. Sachs, VwVfG [Administracinių procedūrų įstatymas], 8
leidimas, 2012, 35 paragrafo 128 dalis.
9 Palyginimui, Darmstadto administracinio teismo 2009 m. spalio 21 d. sprendimas Nr. 9 K 1230/07,
NVwZ [Naujasis administracinės teisės žurnalas], 2010, p. 1169 (p. 1171); U. Stelkens (8 išnaša), EuR
[Europos Sąjungos teisė], nuo 234 paragrafo.
10 Žr. dėl Vokietijos F. Wollenschläger, Verteilungsverfahren [Paskirstymo metodika], 2010, p. 465 ir kiti su
tolesnėmis nuorodomis; dėl Prancūzijos: M. Kermorgant, AJDA 2011, p. 2105 ir toliau.
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Sutartinė prievolė, kaip dažnai turinti privalomą galią ateityje, taip pat gali susiaurinti administracinių sprendimų priėmimo sritį taip, kad galiausiai apsunkintų
arba bent iš esmės paneigtų teisėtų politikos pokyčių įgyvendinimą. Ar gali savivaldybė atsisakyti konkretaus miesto plėtros projekto, dėl kurio susitarta su investuotoju, pasikeitus politinėms sąlygoms? Šis klausimas vaidino svarbų vaidmenį diskusijoje dėl
Badeno-Viutenbergo žemės ir Štutgarto miesto sudarytų finansavimo susitarimų projekte
„Štutgartas 21“11. Arba taip pat: ar gali savivaldybė, kuriai nepavyko susitarti dėl tam tikros sąlygos, ją vėliau įtraukti į sutartį motyvuodama viešojo intereso pagrindu? Dėl to
kyla klausimas, ar ir kokiu mastu principas „pacta sunt servanda“ esant viešajam interesui sutartyje veikiančios administracijos turi būti modifikuojamas. Šie klausimai, remiantis vokiečių ir prancūzų administracinių sutarčių teisėje randamais sprendimais, turi būti
nagrinėjami dviem etapais. Tyrimo eiga yra orientuota į principo „pacta sunt servanda“
apribojimus, kurie yra akcentuojami Civilinio kodekso 1134 straipsnyje: šis principas taikomas tik sutartims, kurios yra „légalement formés“, t. y. yra teisiškai sudarytos, ir, kita
vertus, tik tiek, kiek įstatyme nėra numatyta galimybės vienašališkai atšaukti sutartį.
Toliau bus nagrinėjamas atvejis, kai administracinė sutartis iš pat pradžių yra
prieštaraujanti įstatymui (tiek, kiek yra ne légalement formé), ypatingą dėmesį skiriant tik
„neteisėtumui“, atsirandančiam dėl to, kad institucijos, sudarydamos sutartis, pažeidžia
teisinius reikalavimus ar teisinius principus, kurie santykiuose tarp privačių asmenų negalioja. Šiomis aplinkybėmis kyla klausimas, ar sutartis dėl tokių teisės pažeidimų turi
būti laikoma negaliojančia ir dėl to galbūt panaikinama. Tokiu atveju privačios sutarties
šalies atžvilgiu taikomas principas „nemo censetur ignorare legem“: niekas negali tvirtinti, kad nežino įstatymų. Tačiau kyla klausimas, ar tai yra tinkama arba ar neturėtų būti
leidžiama geriau privačiai sutarties šaliai vertinti administracijos veiksmų ribas, negu pačiai administracijai (I)? Antrame etape turi būti nagrinėjamas principo „pacta sunt servanda“ galiojimo klausimas sutarties įgyvendinimo etape: ar šiuo atveju šalys yra lygiateisės, ar viena sutarties šalis disponuoja privilegijomis ir teise keisti sutartį (II)? Abiejų
dalių klausimai, nepriklausomai nuo to, ar sutartis yra klasifikuojama kaip viešoji ar
privačioji sutartis, yra labai svarbūs administracijos, kaip sutarties šalies privačios šalies
atžvilgiu, patrauklumui: jei administracinėms sutartims galiojančios taisyklės pernelyg
skiriasi nuo įprastų civilinės ar komercinės teisės nuostatų, riziką paskirsto vienpusiškai
privačiai sutarties šaliai arba jos yra mažiau nuspėjamos negu bendrosios civilinės teisės
nuostatos, tai gali turėti neigiamos įtakos pasirengimui sudaryti sutartis su administracija
ir šių sutarčių pagrindu, pavyzdžiui, vykdyti investicijas.

II. Neteisėta administracinė sutartis:
„Nemo censetur ignorare legem“ ar teisėtų lūkesčių apsauga?
Pirmiausia kyla klausimas, kokia rizika gali kilti privačiai sutarties šaliai, kai administracija sudaro sutartį nepaisydama ją įpareigojančių reikalavimų, pavyzdžiui, nepaisydama perkančiosios organizacijos įgaliojimų sudarant sutartį, biudžeto teisės aktų arba
viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo srityje galiojančių taisyklių. Iš pat pradžių turi būti
aiškiai nurodyta, kad privati sutarties šalis turi būti tik tada suinteresuota, kai atitinkama
11 Žr. S. Kropp, Jahrbuch des Föderalismus [Federalizmo metraštis], 2011, p. 192 (p. 194 ir toliau).
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teisinė sistema prisideda prie tokių teisės klaidų, kurios turi įtakos sutarties galiojimui.
Šiuo atžvilgiu Vokietijoje ir Prancūzijoje išskiriamos dviejų rūšių klaidos12. Pirma, klaidos dėl sutarties turinio (administracija tokio turinio sutarties apskritai negalėjo sudaryti). Antra, klaidos, susijusios su sutarties šalies pasirinkimu, t. y. su kuo sudaryti sutartį,
kaip jau minėta, tai ypač svarbu viešųjų pirkimų teisėje.
1. Klaidos dėl administracinių sutarčių turinio ir dalyko
Kalbant apie administracinių sutarčių klaidas, susijusias su turiniu, dalyku ir jų pasekmėmis, pirmiausiai pastebėtina, kad ši tema vokiečių ir prancūzų literatūroje yra aptariama skirtingai.
a) Skirtingi požiūriai
aa) Prancūzijoje yra aptariama „contrat administratif illégal“ (neteisėta administracinė sutartis)13 ir yra išvardytos sritys, kuriose administracija – bent jau paprastai – neturi teisės veikti pagal sutartį, pavyzdžiui, mokesčių teisės srityje14. Tačiau nėra
pateikiama beveik jokių veiksmų apribojimų tiek, kiek administracija gali veikti sutartinai. Taigi Prancūzijos administracinių sutarčių teisė neturi griežtų įsipareigojimų, tokių
kaip Vokietijos susiejimo draudimas* Administracinių procedūrų įstatymo 56 straipsnio
prasme, priešingai, yra pabrėžiama viešosios valdžios institucijų sutarčių laisvė15. Net jei
susiejimo draudimas Vokietijoje yra suprantamas kaip teisinės valstybės pasiūlymas16,
tai nėra bendras Europos teisės principas17 ir tikriausiai vargu ar jį galima būtų išvesti iš
bendrosios doktrinos dėl piktnaudžiavimo įgaliojimais (détournement de pouvoir)18.
Tačiau tiek, kiek buvo pažeista teisė, Prancūzijoje taip pat pripažįstama, kad sutartis yra negaliojanti, ką gali nustatyti administraciniai teismai pagal susitariančių šalių
inicijuotą procedūrą19. Apibendrinant, palyginus su Vokietija, Prancūzijoje sutartis sudarančiai administracijai suteikiami žymiai didesni sprendimų priėmimo įgaliojimai, tačiau
administracinės sutartys laikomos negaliojančiomis dėl turinio neteisėtumo, kuris pažei12 Dėl šio skirtumo lyginamuoju požiūriu Noguellou / Stelkens (3 išnaša), p. 15 ir toliau.
13 *Vertėjos pastaba: susiejimo draudimas yra procedūrinė taisyklė, be kita ko, galiojanti ir administracinėje
teisėje bei draudžianti viešosios teisės sutarčių atveju sutarties šalims sudaryti sutartis dėl paslaugų, kurios yra nesusijusios su valdžios įstaigos atliekamomis funkcijomis.
Žr., pvz., D. Pouyaud, La nullité des contrats administratifs, 1991; J.-F. Lafaix, Essai sur le traitement des irrégu-larités dans les contrats de l’Administration, 2009.
14 Žr., pvz., L. Richer, Droit des contrats administratifs, 6 leidimas. 2008, 71 dalis ir toliau; C. Guettier, Droit
des contrats administratifs, 2 leidimas, 2008, 201 dalis ir toliau.
15 Guettier (14 išnaša), 182 dalis ir toliau; Richer (14 išnaša), 185 dalis ir toliau; taip pat žr. Gromitsaris, JöR
[Viešosios teisės metraštis], Nr. 57 (2009), p. 255 (p. 276 ir toliau).
16 Žr. H. J. Bonk / W. Neumann: Stelkens / Bonk / Sachs (8 išnaša), 56 paragrafo 4a dalis.
17 U. Stelkens (8 išnaša), 56 paragrafo 59 dalis; kitas požiūris – be papildomo paaiškinimo – W.
Spannowsky, Grenzen des Verwaltungshandelns durch Verträge und Absprachen [Administracijos sutarčių ir susitarimų veiksmų ribos], 1994, p. 496.
18 Taip pat A. Bleckmann, DVBl. [Vokietijos administracinės teisės leidinys], 1981, p. 889 (p. 897).
19 Iš pradžių pasiūlytas „recours en déclaration de nullité“ Conseil d’État 2009 m. gruodžio 28 d. sprendime, Commune de Béziers, Nr. 304802, buvo išplėtotas į „recours en contestation de la validité du contrat“; žr. J.-F. Lafaix, 2010, p. 1089 ir kiti su tolesnėmis nuorodomis.
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džia sutarties formos arba aiškiai suformuluotus įstatymų reikalavimus20. Kita vertus, atrodo, kad nėra reguliarios klaidų sekos doktrinos, kuri būtų palyginama su ydingu administraciniu aktu. Panašu, kad nėra akivaizdžiai matomų įtemptų santykių tarp teisėtumo
principo ir principo „pacta sunt servanda“.
bb) Priešingai, Vokietijoje klausimas dėl administracinės sutarties neteisėtumo ir
to pasekmių iš esmės laikomas „pagrindine“ administracinių sutarčių teisės problema21
ir yra traktuojama beveik taip plačiai kaip neteisėto administracinio akto doktrina22. Tai
turi būti suprantama atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad sutartiniai administraciniai veiksmai yra laikomi potencialiai pavojingais vykdant viešosios teisės įsipareigojimus, kurių administracija negali išvengti nei pagal sutartį, nei „pabėgant į privatinę teisę“. Net
ir Schmidt-Asman nuomone, visa administracinių sutarčių teisė turi būti kuriama remiantis ypatingais administracijos įsipareigojimais, kuomet tie ypatingi įsipareigojimai
veikia tiek kaip sutarties šalių apsauga, tiek kaip trečiųjų šalių ir viešųjų interesų apsauga23. Sutartinis administracinis veiksmas Vokietijoje suvokiamas kaip tam tikras bendras
įtarimas dėl „suverenių teisių išpardavimo“, kuriam turėtų būti užkirstas kelias. Dėl šios
priežasties dažnai laikoma, kad administracinė sutartis, kuri pagal turinį pažeidžia viešosios teisės reikalavimus, abejonių atveju turėtų būti negaliojanti24. Kaip raktinė norma25 šiuo atžvilgiu galioja (kartu su Administracinių procedūrų 59 straipsnio 1 dalimi)
Civilinio kodekso 134 straipsnis, pagal kurį sutartis, kuri pažeidžia įstatymo numatytą
draudimą, yra negaliojanti, nebent įstatyme būtų nurodyta kitaip. Šia prasme „įstatymo
numatyti draudimai“ teismų praktikoje jau buvo kvalifikuoti kaip įvairios viešosios tesės
priemonės, pavyzdžiui, Pagrindinio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje kartu su 21 straipsniu26
numatytos pagrindinės teisės27, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3
dalyje numatytas Europos Sąjungos teisinis draudimas (buvusi EB 88 straipsnio 3 dalis)28,
20 Palyginimui, Guettier, Die Darstellung der Grenzen der Vertragsfreiheit der Verwaltung
[Administracijos sutarčių sudarymo laisvės ribos] (14 išnaša), 182 dalis ir toliau.
21 Aiškiai Maurer (6 išnaša), 14 paragrafo 25 dalis (žinoma, kiek tai susiję tik su administracinėmis
sutartimis).
22 Palyginimui, Bauer (3 išnaša), 36 paragrafo 92 dalis.
23 E. Schmitdt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee [Bendroji administracinė
teisė kaip organizacinė idėja], 2 leidimas, 2004, 6/14 dalys (su nuoroda į H. C. Röhl, Verwaltung durch
Vertrag [Administravimas pagal sutartį], habilitacijos darbas [nepaskelbtas]), 2005, p. 17 ir toliau.
24 Teismų praktikos analizė (tik dėl administracinių sutarčių) pagal M. Werner, Allgemeine
Fehlerfolgenlehre für den Verwaltungsvertrag [Bendra administracinių sutarčių klaidų sekos doktrina], 2008, p. 132 ir toliau) nepatvirtino mano – kitoje vietoje (U. Stelkens, Die Verwaltung
[Administravimas], 37 [2004], p. 193, p. 224) – tvirtinto argumento, kad „nė vienas teismas administracinės sutarties nelaikė neteisėta, be (mažiausiai) pripažinimo sutartį negaliojančia pagal Administracinių
procedūrų įstatymo 59 straipsnio 1 dalį kartu su Civilinio kodekso 134 straipsniu.“ Tai taip pat parodo, kad neįmanoma aiškiai nustatyti, kurie teisiniai pažeidimai lemia sutarties negaliojimą, žr. toliau
36 išnašą.
25 Bauer (3 išnaša), 36 paragrafo 94 dalis.
26 Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1980 m. gruodžio 4 d. sprendimas byloje Nr. VII ZR 217/80, BGHZ
[Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose], 79, p. 111 (p. 115 ir toliau); Vokietijos
Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 10 d. sprendimas byloje Nr. IV ZR 387/02, NVwZ-RR [Naujasis
administracinės teisės žurnalas – Administracinės teisės teismų praktikos ataskaita], 2004, nuo p. 56.
27 Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje Nr. XI ZR 403/01, BGHZ
[Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose], p. 154, 146 (p. 149 ir toliau).
28 Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 4 d. sprendimas byloje Nr. V ZR 48/03, EuZW
[Europos verslo teisės leidinys], 2003, p. 444 (p. 445 ir toliau); Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 2004 m.
sausio 20 d. sprendimas byloje Nr. XI ZR 53/03, NVwZ [Naujasis administracinės teisės žurnalas], p. 636
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Administracinių procedūrų įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje numatyti teisėtų lūkesčių
apsaugos principai29, atskiri vietos mokesčių teisės30, miestų planavimo teisės31, biudžeto teisės32 principai ir kai kuriais atvejais taip pat labai specialios taisyklės, tokios, kaip
atitinkami ankstesnio II Gyvenamojo būsto akto 89 straipsnio33 principai, įmonių verslo mokesčio kontrolės reguliavimas34 ir atskiros federalinės žemės teisės nuostatos, reguliuojančios įsipareigojimų tarp federalinės žemės ir savivaldybės paskirstymą35.
Tiesa, taip pat būtų klaidinga manyti, kad kiekvienas sutartį sudarančios institucijos
viešosios teisės pareigų pažeidimas sukeltų sutarties negaliojimą pagal Civilinio kodekso
134 straipsnį. Sutarties negaliojimas Vokietijoje visada reiškia absoliutų sutarties negaliojimą ir reikalauja, kad negaliojanti sutartis būtų visiškai panaikinta36. Negaliojančios sutarties vykdymas galiausiai bus laikomas teisėtumo principo pažeidimu. Tačiau, jei kiekviena
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(p. 637); Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 24 d. sprendimas byloje Nr. V ZR 48/03, EuZW
[Europos verslo teisės leidinys], 2004, p. 254 (p. 255); Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. liepos 5
d. sprendimas byloje IX ZR 256/06, BGHZ [Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose] 173, 129 dalies p. 34 ir kiti; Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. vasario 10 d. sprendimas byloje
I ZR 136/09, EuZW [Europos verslo teisės leidinys], 2011, 440 dalies p. 40.
Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 4 d. sprendimas byloje Nr. V ZR 314/02, EuZW
[Europos verslo teisės leidinys], 2003, p. 444 (p. 446); Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio
17 d. sprendimas byloje XI ZR 195/02, BGHZ [Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse
bylose], p. 155 (p. 166).
Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1969 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje VI ZR 19/68, BGHZ [Vokietijos
Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose] 52, 325 (p. 334); Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1975
m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje VIII ZR 164/74, BGHZ [Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai
civilinėse bylose] 65, p. 284 (p. 287 ir toliau); Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1985 m. vasario 6 d. sprendimas byloje Nr. VIII ZR 61/84, BGHZ [Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose] 93,
p. 358 (p. 363 ir toliau); Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1991 m. spalio 10 d. sprendimas byloje Nr. III
ZR 100/90, BGHZ [Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose] 115, p. 311 (p. 317 ir toliau); Liuneburgo aukštesniojo administracinio teismo 1989 m. liepos 11 d. sprendimas byloje Nr. 9 L 39/09,
NVwZ [Naujasis administracinės teisės žurnalas], 1990, p. 91 (p. 92 ir toliau).
Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1979 m. lapkričio 22 d. sprendimas, BGHZ [Vokietijos Aukščiausiojo
Teismo sprendimai civilinėse bylose] 76, p. 16 (nuo p. 21); Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1980 m.
gruodžio 12 d. sprendimas byloje Nr. V ZR 43/79, NJW [Naujasis administracinės teisės žurnalas],
1981, p. 916 (p. 917); Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1985 m. vasario 7 d. sprendimas byloje Nr. III ZR
179/83, NJW [Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose] 93, p. 372 (p. 377).
Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1962 m. kovo 7 d. sprendimas byloje Nr. V ZR 132/60, BGHZ
[Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose] 36, p. 395 (p. 397 ir toliau); Vokietijos
Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 1 d. sprendimas byloje Nr. VIII ZR 398/03, NVwZ-RR [Naujasis
administracinės teisės žurnalas – Administracinės teisės teismų praktikos ataskaita], 2007, 47 (31 dalis
ir toliau); Liuneburgo aukštesniojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. sprendimas byloje
Nr. 10 ME 186/09, NdsVBl. [Niedersaksų administracinės teisės leidinys], 2010, p. 251 (p. 253).
Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1968 m. gruodžio 20 d. sprendimas byloje Nr. V ZR 51/65, DÖV
[Viešasis administravimas], 1969, p. 861 (nuo p. 862).
Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1976 m. balandžio 14 d. sprendimas byloje Nr. VIII ZR 253/74, BGHZ
[Vokietijos Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose] 66, p. 199 (p. 200 ir toliau).
Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 1984 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. VIII ZR 253/74, BGHZ [Vokietijos
Aukščiausiojo Teismo sprendimai civilinėse bylose] 91, p. 84 (p. 95 ir toliau); Vokietijos Aukščiausiojo
Teismo 2000 m. gegužės 24 d. sprendimas byloje Nr. III ZR 252/99, NVwZ-RR [Naujasis administracinės
teisės žurnalas – Administracinės teisės teismų praktikos ataskaita], 2000, p. 703 (p. 704).
Vokietijos Federalinio Administracinio Teismo 2009 m. sausio 29 d. sprendimas byloje Nr. 4 C
15/07, BVerwGE [Vokietijos Federalinio Administracinio Teismo sprendimai], 133, 85 dalies p. 17;
Franckenstein, BayVBl. [Bavarijos administracinės teisės leidinys], 2003, p. 615 ir kiti; Maurer (6 išnaša),
14 paragrafo 44 dalis ir toliau, Werner (24 išnaša), p. 165 ir toliau.
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neteisėta administracinė sutartis būtų negaliojanti, teisinio tikrumo aspektai būtų ignoruojami. Todėl, norint užtikrinti teisinį tikrumą, teismų praktikoje taip pat reikalaujama, kad
„įstatymo nustatytas draudimas“ savaime būtų kaip „rimtas neteisėtumas“. Suprantama kazuistika dar nėra išplėtota, tačiau tai yra sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju37. Vargu,
ar tai užtikrina teisinį tikrumą38. Dėl to kilęs teisinis neapibrėžtumas yra dar labiau sustiprinamas to, kad gan neapibrėžto Administracinių procedūrų įstatymo 56 straipsnio susiejimo draudimo pažeidimas pagal Administracinių procedūrų įstatymo 59 straipsnio 2 dalies
4 punktą taip pat lemia viešosios teisės sutarčių negaliojimą39. Kalbant apie civilinės teisės
reguliuojamas administracines sutartis, susiejimo draudimo pažeidimas taip pat laikomas
negaliojimo pagrindu, būtent kaip aplinkybė dėl administracinės sutarties prieštaravimo
gerai moralei Civilinio kodekso 138 straipsnio 1 dalies prasme40.
b) Skirtumų pagrindai ir jų problemos
Kokios gi gali būti priežastys šių problemų skirtingam suvokimui Vokietijoje ir
Prancūzijoje ir kaip reikia vertinti rastus sprendimus? Viena iš priežasčių galėtų būti tai,
kad veiksmingai sudarytą administracinę sutartį Vokietijoje faktiškai vykdo administracija, taigi, kitaip nei Prancūzijoje, kaip bus nurodyta vėliau (žr. III 1), beveik nėra atšaukimo ir sutarties nutraukimo instrumentų, leidžiančių administracijai nevykdyti sutarties,
kuri vėliau pripažįstama neteisėta.
Kita priežastis gali būti paprasčiausiai skirtingos tradicijos paskirstant administracinės teisės funkcijas. Ilgą laiką Vokietijoje pagrindine administracinės teisės užduotimi buvo
laikomas administracijos įsipareigojimas ir įsipareigojimų veiksmingas įgyvendinimas. Ši
koncepcija veda prie to, kad tradicinis administracinės teisės mokslas yra orientuotas į tai,
ko administracija neturėtų daryti41. Tai privedė prie santykinai didelės apimties administracijos draudimų, visų pirma, piliečiams prieš administraciją suteikiant tam tikras teises,
kurių ji pagal sutartį negali atsisakyti42. Bet taip pat federalizmo ir savivaldos kompetencijos atribojimo klausimai prisideda prie plataus įstatyminių draudimų tinklo Vokietijoje.
37 Werner (24 išnaša), p. 148 ir toliau.
38 Aiškiai (dėl viešosios teisės reguliuojamų sutarčių) Röhl (23 išnaša), p. 636 ir toliau; dėl privatinės teisės
sutarčių: U. Stelkens, Verwaltungsprivatrecht [Administravimas privatinėje teisėje], 2005, p. 930 ir toliau.
39 Dėl teisinio neapibrėžtumo susiejimo draudimo pagrindu žr. H. Butzer, DÖV [Viešasis administravimas], 2002, p. 881 ir toliau.
40 Teisinės valstybės principu grindžiamas susiejimo draudimas iš pradžių (pagal tuometinę teismų
praktiką) buvo sukurtas civilinės teisės reguliuojamoms administracinėms sutartims, žr. Reicho teismo
1902 m. birželio 7 d. sprendimą byloje Nr. V 425/01, RGZ [Reicho teismo sprendimai civilinėse bylose]
51, p. 417 (p. 421 ir toliau); Reicho teismo 1928 m. vasario 9 d. sprendimas byloje VI 261/27, RGZ
[Reicho teismo sprendimai civilinėse bylose] 120, p. 144 (p. 146 ir toliau); Reicho teismo 1931 m. sausio
23 d. sprendimas byloje Nr. III 117/30, RGZ [Reicho teismo sprendimai civilinėse bylose] 132, p. 174 (p.
179 ir kiti); Reicho teismo 1931 m. spalio 26 d. sprendimas byloje Nr. VI 285/31, RGZ [Reicho teismo
sprendimai civilinėse bylose] 133, p. 361 (p. 363); Reicho teismo 1932 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje Nr. III 20/32, RGZ [Reicho teismo sprendimai civilinėse bylose] 138, p. 300 (p. 308).
41 Palyginimui, E. Schmidt-Assmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee [Bendroji administracinė teisė kaip organizacinė idėja], 2 leidimas, 2004, 1/30 dalys; A. Voßkuhle: W. Hoffmann-Riem
/ E. Schmidt-Aßmann / A. Voßkuhle (leidėjas), Grundlagen des Verwaltungsrechts I [Administracinės
teisės pagrindai I], 1 paragrafas 8 dalis.
42 Žr. dėl „teisinio sureguliavimo“ kaip bendrojo Vokietijos viešosios teisės požymio po 1949 m.: R. Wahl.
Herausforderungen und Antworten: Das Öffentliche Recht der letzten fünf Jahrzehnte [Iššūkiai ir atsakymai: pastarųjų penkių dešimtmečių administracinė teisė], 2006, p. 31 ir toliau.
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Priešingai, Prancūzijoje administracinė teisė yra suprantama kaip teisė administracijai vykdyti jai bendram interesui paskirtas užduotis. Tokiu atveju yra kalbama mažiau apie leidimą
administracijai, o labiau apie jos įgalinimą43. Todėl administracinės priemonės Prancūzijoje
yra kur kas mažiau tikslios ir griežtos. To rezultatas yra tai, kad Vokietijoje, skirtingai nei
Prancūzijoje, sutartis sudarančiai administracijai paprasčiausiai yra numatyta daugiau teisinių įsipareigojimų, todėl administracijos sutarčių sudarymo teisėtumo pažeidimo rizika
yra tiesiog didesnė ir dėl to dažniau yra teisinių ginčų objektu. Vokietijos administracinių
sutarčių teisėje taip pat kalbama apie „negaliojimo pagrindus“44.
Tai kelia bendrą problemą: per daugelį metų abejose teisinėse sistemose buvo išplėtoti principai, susiję su palankiais administraciniais aktais, atitinkamai actes administratifs unilatérales non réglementaires, kurie leidžia suinteresuotam asmeniui remtis
esamų administracinių sprendimų egzistavimu, netgi jei jie yra neteisėti. Abejose teisinėse sistemose šiuo atžvilgiu – nors ir su skirtingais rezultatais – suinteresuoto asmens
interesai dėl palankaus administracinio sprendimo buvimo yra pasveriami prieš teisėtumo principą45. Galiausiai administracinio sprendimo teisėtumo reikalavimų laikymasis
priskiriamas administracijos atsakomybei arba atvirkščiai: iš suinteresuoto asmens nėra
tikimasi, kad jis apie tinkamą administracinės teisės taikymą bus informuotas geriau nei
valstybinė įstaiga – jis gali pasitikėti įstaigos atliktu teisės taikymu46.
Stebėtina, kad tokie svarstymai neturi reikšmės sutartiniams administracijos veiksmams. Pavyzdžiui, Vokietijoje gali būti taip, kad neteisėtas sprendimas dėl subsidijų yra
galiojantis, nes subsidijos gavėjui turi būti garantuojami teisėti lūkesčiai, kai neteisėta
subsidijų sutartis dėl to paties dalyko ir pagrindo būtų laikoma negaliojančia, kadangi
teisėtų lūkesčių klausimai tokiu atveju neturėtų reikšmės47. Toks skirtingas požiūris negali būti pateisintas.

43 Dėl šios valdymo koncepcijos raidos žr. B. J.-L. Mestre: A. von Bogdandy / S. Cassese / P. M. Huber (leidėjas), Handbuch Ius Publicum Europaeum III [Ius Publicum Europaeum vadovas III], 2010, 43 paragrafo 26 dalis ir toliau, 36 ir toliau.
44 H. Schmitz, DVBl. [Vokietijos administracinės teisės leidinys], 2005, p. 17 (p. 19).
45 Dėl Prancūzijos žr., pvz., 2011 m. spalio 26 d. Conseil d’État sprendimų komentarą, Ternon, reg.
Nr. 197018, Rec. 497, M. Long / P. Weil / G. Braibant / P. Delvolvé / B. Genevois, Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, leidimas 17, 2009, Nr. 109, p. 815 ir kiti.
46 Kalbant apie neteisėtų palankių administracinių aktų panaikinimą, F. Ossenbühl, Die Rücknahme
fehlerhafter begünstigender Verwaltungsakte [Klaidingų palankių administracinių aktų panaikinimas], 2
leidimas, 1965 m., p. 84 ir kiti; G. Schäfer, Die Rücknahme fehlerhafter begünstigender Verwaltungsakte
[Palankių administracinių aktų panaikinimas], 1960, p. 36; G. Sommer, DÖV [Viešasis administravimas], 1954, p. 716.
47 Palyginimas šiai problemai U. Stelkens (38 išnaša), p. 1154 ir toliau. Ši problema nėra tokia pati kaip ir
Vokietijoje, nes Prancūzijoje dėl subsidijų visada yra sprendžiama priimant act administratif unilatéral
non réglementaire; tik subsidijų skyrimo būdai gali būti (atitinkamais atvejais turi būti) reglamentuojami
pagal sutartį. Dėl šios priežasties subsidijoms panaikinti taikomos taisyklės, reglamentuojančios panaikinimą von act administratif unilatéral non réglementaire dėl neteisėtumo. Šiuo aspektu žr. Conseil d’État
2010 m. liepos 5 d. sprendimą Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, Nr. 308615, E. Glaser
pastaba, 2010, p. 1919 ir toliau; J.-P. Markus, Suppression d’une subvention accordée par convention: résolution de con-trat ou retrait d’un acte administratif?, La semaine juridique Nr. 38 (2010), p. 33 ir toliau.
Taip pat žr. Q. Epron, RDP, 2010, p. 63 (p. 76 ir toliau).
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2. Klaidos dėl sutarties šalies parinkimo
Situacija yra šiek tiek kitokia vadinamojoje paskirstymo situacijoje. Šiuo aspektu
kalbama apie tokius atvejus, kuriuose keli konkurentai, pvz., viešojo pirkimo pareiškėjai,
nori sudaryti konkrečią sutartį su administracija. Tokiais atvejais, visų pirma, dėmesys yra
skiriamas atrankos procedūrai, kuriai, kaip administracinei procedūrai, yra taikomos specialios taisyklės, užtikrinančios, kad sutartis būtų sudaryta su labiausiai tinkančia šalimi.
Tačiau visame šiame paskirstymo procese kyla klausimas, kas atsitinka, kai administracija priima neteisėtą sprendimą dėl atrankos ir tokios atrankos sprendimo pagrindu taip
pat sudaro sutartį su neteisingai laimėjusia šalimi. Tiek Vokietijos, tiek Prancūzijos teisinės sistemos daro prielaidą, kad administracija bet kuriuo atveju nėra įpareigota sudaryti
sutartį su neteisėtai atrinktu kandidatu, kol sutartis su konkurso laimėtoju yra veiksminga.
Sudarant veiksmingą sutartį su laimėjusiu kandidatu yra prarandama teisė sudaryti sutartį
su nelaimėjusiu pareiškėju. Todėl kyla klausimas, ar administracijos klaidos atrankos procese turi poveikį sutarties veiksmingumui, kurią administracija sudarė klaidingos administracinės procedūros pagrindu. Tik tuo atveju, jei ši sutartis būtų negaliojanti, kelias naujam
atrankos sprendimui būtų laisvas, į kurį galėtų patekti ankstesnis kandidatas.
Dėl ypač rimtų Europos viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimų Europos Sąjungos
teisė siekia dalinio harmonizavimo, kaip tai atsispindi naujajame Direktyvos 89/665/
EEB48 2 straipsnio d punkte. Yra laikoma, jog valstybės narės turi paskelbti negaliojančia
sutartį, kai ją sudarant buvo padaryta akivaizdžių viešųjų pirkimų teisės pažeidimų, paliekant valstybėms narėms didelę diskreciją dėl tokio negaliojimo teisinių pasekmių. Tai,
visų pirma, jas įgalina atsižvelgti į konkurso laimėtojo interesus, kai jis, pasitikėdamas
sutarties veikimu, atliko investicijas ar teikė paslaugas49.
Iš tikrųjų Vokietija ir Prancūzija bandė rasti sprendimus, kuriais būtų atsižvelgta į šiuos teisėtų lūkesčių aspektus. Vokiškasis sprendimas – naujo Konkurencijos apribojimo įstatymo 101b straipsnis, kuris numato ypatingą negaliojimo pagrindą Viešųjų
pirkimų teisės direktyvos pažeidimo atveju, – siaurai apriboja atvejus, kuomet taikoma
Europos viešųjų pirkimų teisė, kuri gali būti taikoma tik tam tikru laikotarpiu ir tik per
specialią priežiūros procedūrą50. Taigi visoms kompetentingoms institucijoms atidedant
senaties terminus, sutartis gali būti galutinė51. Be to, Konkurencijos apribojimo įstatymo
101b straipsnio klaidų seka gali remtis tik tie, kurie turi sankcionuotą pareigą būti apsau48 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos Direktyva dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, kuri buvo
pakeista 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB.
49 K. Costa-Zahn / M. Lutz, NZBau [Naujasis statybos ir viešųjų pirkimų teisės žurnalas], p. 22 (p. 25 ir toliau); Frenz, VergabeR [Viešieji pirkimai (leidinys)], p. 1 ir toliau; Noguellou / U. Stelkens (3 išnaša), p. 17.
50 Dėl šios problemos konstrukcijos – S. Bulla / W. Schneider, VergabeR [Viešieji pirkimai (leidinys)], 2011,
p. 665 (p. 668 ir toliau); M. Dreher /J . Hoffmann, NZBau [Naujasis statybos ir viešųjų pirkimų teisės žurnalas], 2009, p. 216 (p. 219); taip pat NZBau [Naujasis statybos ir viešųjų pirkimų teisės žurnalas], 2010,
p. 201 ir toliau; D. Heinemann, VerwArch [Administracinių teismų praktika], 103 (2012), 87, p. 103 ir
toliau; H. Ollmann, VergabeR [Viešieji pirkimai (leidinys)], 2004, p. 669 (p. 675 ir toliau einantys); F.
Peters, NZBau [Naujasis statybos ir viešųjų pirkimų teisės žurnalas], 2011, p. 7 ir toliau.
51 Naumburgo aukštesniojo apygardos teismo 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje Nr. 1 Verg 3/10,
VergabeR [Viešieji pirkimai (leidinys)], 2010, p. 979, 989 ir toliau.
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goti52. Konkurencijos apribojimo įstatymo 101b straipsnio terminai turėtų būti oficialūs53.
Konkurencijos apribojimo įstatymo 101b straipsnio pagrindu galima daryti išvadą, kad
pagal Civilinio kodekso 134 straipsnį dėl iš pat pradžių egzistuojančio sutarties negaliojimo ji neįsigalioja54, o tuo metu pagal Civilinio kodekso 138 straipsnio 1 dalį, bent jau
esant slaptam susitarimui, apskundimui neturėtų būti trukdoma55. Jei viešojo pirkimo sutartis yra viešosios teisės sutartis Administracinių procedūrų įstatymo 54 straipsnio prasme, tai Konkurencijos apribojimo įstatymo 101b straipsnio speciali klaidų seka taikoma
kartu su Civilinio kodekso 59 straipsnio 1 dalimi ir 134 straipsniu, bet ne su Civilinio
kodekso 59 straipsnio 1 dalimi ir 138 straipsnio 1 dalimi56. Su 101b straipsnyje įtvirtinta
specialia ypatinga teise viešojo administravimo institucijai principas „pacta sunt servanda“ yra apribojamas teisėtumo principo naudai, atsižvelgiant į anksčiau minėtus termino
ir procedūros reikalavimus, taip pat į konkurso laimėtojo interesus57.
Prancūzijoje yra panašių priemonių, kurios yra specialiai taikomos viešųjų pirkimų procese, apie kurias čia detaliau nebus kalbama58. Dėl savo svarbumo jie yra sutinkami Conseil d’État praktikoje, kuri buvo suformuota 2007 m. liepos 16 d. sprendime
Societé Tropic Travaux Signalisation59. Ši teismo praktika suteikia galimybę nelaimėjusiam pareiškėjui administraciniuose teismuose betarpiškai ginčyti su laimėjusiu pareiškėju sudarytą sutartį. Kadangi tai yra „recours de plein contentieux“, teisėjas, esant pagrįstam skundui, turi ne tik galimybę pripažinti sutartį neteisėta, bet ir atsižvelgiant į šalių
interesus pritaikyti tinkamas priemones: ar tai būtų išaiškinimas dėl sutarties negaliojimo, ar sutartis būtų panaikinta tik negaliojimo ateičiai aspektu, ar sutartis būtų pakeista.
52 M. Dreher / J. Hoffmann, NZBau [Naujasis statybos ir viešųjų pirkimų teisės žurnalas], 2010, p. 201
(p. 204 ir toliau); yra ginčytina, ar tuo negalėtų remtis tie, kurie neturėjo šansų sudaryti sutarties:
Brandenburgo aukštesniojo apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje Nr. Verg W 8/10,
VergabeR [Viešieji pirkimai (leidinys)], 2011, p. 114 (p. 118 ir toliau); Miuncheno aukštesniojo apygardos
teismo 2010 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas byloje Nr. Verg 26/10, VergabeR [Viešieji pirkimai (leidinys)], 2011, p. 762 (p. 770); Bulla/Schneider (50 išnaša), p. 669.
53 Miuncheno aukštesniojo apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. sprendimas byloje Nr. Verg 1/11, NZBau
[Naujasis statybos ir viešųjų pirkimų teisės žurnalas], 2011, p. 445 (p. 447).
54 Palyginimui, Miuncheno aukštesniojo apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. sprendimas byloje Verg 1/11,
NZBau [Naujasis statybos ir viešųjų pirkimų teisės žurnalas], 2011, p. 445 (p. 447); K. Bitterich, NJW
[Naujasis administracinės teisės žurnalas], 2006, (p. 1846 ir toliau einantys); Frenz (49 išnaša), p. 3 ir toliau; Heinemann (50 išnaša), p. 106; S. Storr, SächsVBl [Saksonijos administracinės teisės leidinys], 2008,
60 (63).
55 Miuncheno aukštesniojo apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. sprendimas byloje Nr. Verg 1/11, NZBau
[Naujasis statybos ir viešųjų pirkimų teisės žurnalas], 2011, 445 (447); M. Gabriel, NJW [Naujasis administracinės teisės žurnalas], 2009, 2011 (2015).
56 Dėl santykio tarp Administracinių procedūrų įstatymo 9 straipsnio ir Konkurencijos apribojimo
įstatymo 97 straipsnio žr. U. Stelkens (8 išnaša), 54 paragrafo 186 dalį ir toliau.
57 Vis dėlto Konkurencijos apribojimo įstatymo 101b straipsnyje nereguliuojamas klausimas, kaip Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnio 1 dalies išplaukiančios „sutarties nutraukimo pareigos“ po sėkmingos pažeidimo procedūros pagal Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį dėl vienintelio viešųjų pirkimų teisės pažeidimo bus įvykdytas valstybės narės valdžios institucijų. Konkurencijos apribojimo įstatymo 101b straipsnis laimėjusiam
pareiškėjui neužtikrina teisinio tikrumo net ir pasibaigus terminui. Daugiau šiuo aspektu U. Stelkens (8
išnaša), 59 paragrafo 67 dalis, 82 dalis ir toliau, 60 paragrafo 37 dalis.
58 Dėl to žr. S. Braconnier, Précis du droit des marchés publics, 3 leidimas, 2009, p. 379 ir toliau.
59 Conseil d’État 2007 m. liepos 16 d. sprendimas byloje Societé Tropic Travaux Signalisation, Nr. 291545,
Rec. 360, Conclusions D. Casas, rfda 2007, p. 696 ir toliau; Braconnier (58 išnaša), p. 366 ir toliau; Long
et al. (45 išnaša), Nr. 117, p. 908 ir toliau su tolesnėmis nuorodomis.
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Apkritai tai rodo, kad tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje teisinių klaidų atvejais sutarties šalių atrankos procese visiškai atsižvelgiama į teisėtus interesus sutarties pastovumo aspektu. Taip susipažįstama su sudėtinga klaidų sekos sistema, kuri taikoma neteisėtiems palankiems administraciniams aktams. Tačiau teisinė apžvelgiamo klausimo plėtra
vis dar vyksta.

III. Veiksmingų administracinių sutarčių vykdymas:
susitariančių šalių lygybė ar „privilèges exorbitantes“?
Jei administracinė sutartis buvo veiksmingai sudaryta, gali kilti klausimas, ar ir kokiomis sąlygoms administracija galiojančias sutartis gali pritaikyti naujiems poreikiams.
Jei vėl prisiminsime Civilinio kodekso 1134 straipsnį, atvejis nekelia problemų tuo atveju, kai privati sutarties šalis sutinka su tokiu pakeitimu. Bet kokiu atveju privati įmonė
ne visada yra linkusi į altruizmą, kad ji, nepriklausomai nuo to, ar ji gali būti abejinga
rezultatui ar ne, reguliariai vienaip ar kitaip susimokės už sutarties pokyčius. Todėl kyla
klausimas, ar administracija neturėtų veikti vadovaudamasi viešuoju interesu ir sudarytas
sutartis galėti objektyviais pagrindais pritaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, jeigu atsižvelgiama į sutarties šalies finansinius interesus.
1. Prancūziškas sprendimas
Toks sprendimas iš esmės pateikiamas Prancūzijos teisėje: Prancūzijos administracija gali vienašališkai pakeisti sutarties vykdymo sąlygas ir padidinti privačios sutarties šalies pareigas pagal įstatymą, to neužtikrinant atitinkamomis sutarties sąlygomis ar
sutartinėmis išimtimis60. Teisinis pagrindimas šiuo atveju yra tik „l’interêt général“ arba
„les besoins des services publics interessés“. Sutarties keitimo ribos yra apibrėžiamos pagal pačios sutarties prigimtį, kuri negali būti visiškai pakeista arba tik iš dalies pakeista.
Privačios sutarties šalies interesus derybose saugo tik tai, jog ji turi teisę į visišką kompensaciją, patiriamą dėl papildomos naštos61. Papildomai pridėtina, jog sutarčių nutraukimo ir sutarčių pakeitimo galimybių sąlygos nenumatytų aplinkybių atveju yra šiek
tiek neaiškios62.
Šios vienašališkos sutarties pakeitimo teisės suteikia administracijai pakankamai
paprastai naudojamas priemones tam, kad sutartis būtų pritaikyta prie pasikeitusių
aplinkybių ir pakitusių administracijos poreikių, netrukdant privačiai sutarties šaliai ir
netrikdant sutarties finansinės pusiausvyros63. Vis dėlto šios administracijos privilegijos
sudaro sąlygas, kad sutarties vykdymas privačiai sutarties šaliai tampa mažiau nuspėjamas ir mažiau išmatuojamas. Tai taip pat nebūtinai palengvina derybų dėl sutarties
60 Žr. Gromitsaris (15 išnaša), p. 272 ir toliau.
61 Žr. Ganzen R. Noguellou: Noguellou / Stelkens (3 išnaša), p. 675 (p. 689 ir toliau); Richer (14 išnaša), 349
dalis ir toliau; Guettier (14 išnaša), 526 dalis ir toliau; R. Chapus, Droit administratif général – 1 tomas,
15 leidimas, 2001, 1375 dalis ir toliau.
62 Žr. Chapus (61 išnaša), 1385 dalis ir toliau.
63 Taigi pagal Prancūzijos administracinių sutarčių teisės nuostatas pareiga atkurti sutarties finansinę pusiausvyrą buvo sukurta siekiant kompensuoti specialias administracijos teises; šiuo aspektu žr. Noguellou
/ Stelkens (3 išnaša), p. 15.
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procesą, nes civilinės teisės mokslas ne taip paprastai gali būti panaudotas, pavyzdžiui,
specializuota literatūra ir specializuotų advokatų įtraukimas, norint nuspręsti, sakykime,
kokias pasekmes elektros trikdžiai turi statybų sutarčiai64.
Bet svarbiausia, kad nėra akivaizdu, jog investuotojai, ypač iš užsienio, pripažįsta tokias vienašališkas, administracijai palankias nuostatas. Tai aiškiai parodo „Euro
Disney“ atvejis: Paryžiaus „Disneyland“ yra įsteigtas pagal išsamią sutartį tarp investuotojo „Walt Disney“ kompanijos, Prancūzijos valstybės ir įvairių kitų vietos valdžios
institucijų. Sutartis, be kita ko, numatė urbanistinio planavimo pareigas viešajai sutarties šaliai, kurios atitiko „Disney“ infrastruktūros plėtros įsipareigojimus. Derybų metu
greitai paaiškėjo, kad „Disney“ nenorėjo pripažinti Prancūzijos administracinės teisės
galiojimo su atitinkamomis administracijos privilegijomis. Todėl buvo susitarta dėl arbitražinės išlygos: ginčai dėl sutarties taikymo ir aiškinimo išimtinai ir galutinai turėtų
būti sprendžiami tarptautiniame arbitražo teisme. Žinoma, „Disney“ manė, kad šio tribunolo neįkvėps Prancūzijos administracinių sutarčių teisė. Conseil d’État laikėsi šios
teisinės nuomonės: ji paneigė šios arbitražinės išlygos suderinamumą su Prancūzijos
„ordre public“65.
Tai nebuvo arbitražinės išlygos pabaiga: bendrovė tęsė derybas, jas padarydama
priklausomas nuo arbitražinės išlygos priėmimo, – ir tai pasiekė taikydama Įstatymo
Nr. 86-97666 9 straipsnį, pagal kurį kaip išimtis iš bendro arbitražo draudimo administracinių ginčų sutartyse su užsienio įmonėmis taip pat gali būti numatytos arbitražinės
išlygos, susijusios su sutarties taikymu ir vykdymu. „Disney“ derybinė galia buvo tokia
pat didelė kaip Prancūzijos politikos susidomėjimas „Disneylandressort Paris“.
2. Vokiškas sprendimas
Vokietijos teisėje privačios sutarties šalies poreikis administracinės sutarties režimo nuspėjamumui ir sutarties stabilumui yra geriau sureguliuotas. Skirtingai nei
Prancūzijos įstatymuose, sutarties šalių lygiateisiškumo principas yra taikomas vykdant
sutartį. Iš esmės šiuo atžvilgiu (jei reikia, tarpininkaujama pagal Administracinių procedūrų įstatymo 62 straipsnio 2 dalį) taikoma įprasta civilinė teisė. Dėl to atitinkamai
administracija turi teisę tik į tokius sutarties pakeitimo variantus, kuriuos numato civilinė teisė67. Tačiau tai netrukdo sutartyje numatyti tinkamas jos koregavimo sąlygas. Taigi,
64 Žr. dėl aptariamos problematikos, susijusios su Civilinio kodekso taikymu viešosios teisės reglamentuojamoms sutartims pagal Administracinių procedūrų įstatymo 62 straipsnio 2 dalį, Vokietijoje: U. Stelkens
(38 išnaša), p. 698 ir toliau.
65 Conseil d’État 1986 m. kovo 6 d. teisinės nuomonės Nr. 339710, prieinamos internete: <http://www.conseil-etat.fr/media/document//avis/339710.pdf>; žr. dėl to ir dėl bendro administracinės teisės reguliuojamos sutarties arbitražo draudimo Chapus (61 išnaša), 525 dalis, 1375; taip pat Droit du contentieux
administratif, 13 leidimas, 2008, 298 dalis, 301 ir toliau. Šiuo metu Prancūzijoje yra svarstomas tolesnis teisinės situacijos, susijusios su administracinės teisės reguliuojamos sutarties arbitražo galimybėmis,
plėtojimas, žr. Teisingumo ministerijos pavedimu atlikta Arbitražo darbo grupės, vadovaujamos Daniel
Labetoulle („le Rapport Labetoulle“), nuomonė, prieinama internete: <http://www.justice.gouv.fr/art_
pix/Rapport_final.pdf, hierzu Chapus, Droit du contentieux administratif>, 300 dalis.
66 Loi n°86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales [1986 m.
rugpjūčio 19 d. Įstatymas Nr. 86-972 dėl įvairių nuostatų, susijusių su vietos valdžios institucijomis],
1968 m. rugpjūčio 22 d., JORF, p. 10190.
67 Gromitsaris (15 išnaša), p. 274.
427

II. Administracinė doktrina

jei administracija nori užtikrinti, kad ji galės pritaikyti sutartį naujiems poreikiams, tai
Vokietijoje ji turi numatyti pagal sutartį. Taip pat ji turi įsitikinti, kad tam tikros sąlygos būtų įtrauktos į sutartį. Tai suponuoja administracinių sutarčių projektavimo doktrinos plėtojimą68. Dėl statybos sutarčių ir paslaugų sutarčių pateikiami tokie modeliai kaip
viešosios – ir statybos darbų sutartys ir viešosios– ir paslaugų sutartys, kuriose taip pat
numatytos sutartinės baudos, jei rangovas netinkamai atlieka darbus69. Federacijos, žemių ir savivaldybių kolektyvinės sutartys (kolektyvinės sutartys dėl valstybės tarnybos,
kolektyvinės sutartys dėl valstybės tarnybos savivaldos lygmeniu) perima atitinkamas
valstybės tarnautojų funkcijas, kurios atitinkamai taikomos ir kolektyvinėmis sutartimis
nesusaistytiems darbuotojams, o žemės gali savivaldybes įpareigoti pasirašyti atitinkamą
sutartį70. Sutartiniai modeliai taip pat prieinami klasikinėms miesto plėtros sutartims71.
Vis dėlto reikšmingi sunkumai dar labiau padidina privatizavimo sutarčių bei viešojo ir
privataus sektoriaus partnerystės sutarčių sudarymo teisėtumą72. Kuo sutartis yra sudėtingesnė, tuo yra aukštesni jai taikomi sutarčių sudarymo reikalavimai, kurie dažnai vargu ar gali būti tenkinami lokaliais ištekliais, tokiais kaip, pavyzdžiui, savivaldybės. Todėl
galiausiai savivaldybės tampa visiškai priklausomos nuo daugelio teisinių patarėjų73. Taip
pat vidinė kontrolė, pavyzdžiui per savivaldybės tarybą, nevykdoma, kai iš dalies anglų
kalba pateikiamos šios 1 000 puslapių sutartys74. Teiginys, kad pagal Vokietijos teisę reikalinga teisinė praktika, kuria siekiama išvengti sutarčių neaiškumų, daugeliu atžvilgių
apkrovė administraciją, bent jau savivaldybės administraciją, nėra tolimas. Vis dėlto tai
kelia nerimą, jei administracija ir jos sutarties šalis, kaip ir standartiškai yra daugelio viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių atveju, taip pat išvengtų valstybinių teismų ir visuomenės kontrolės, sudarydamos susitarimus dėl neviešo arbitražo75.

IV. Išvados
Jei Vokietijos ir Prancūzijos administracinių sutarčių teisės palyginamos atsižvelgiant į principą „pacta sunt servanda“, abejose teisinėse sistemose paaiškėja reikšmingų
problemų dėl būsimų sutarčių plėtojimo nuspėjamumo: Vokietijoje kyla „negaliojimo
pagrindų“ pavojus, kuris neturėtų būti nuvertinamas, nes teismų praktika krypsta prie
to, kad rizika dėl netinkamo teisės taikymo nuo administracijos perkeliama privačiai sutarties šaliai ta prasme, kad sutartis, pažeidžianti viešosios teisės įsipareigojimus, yra laikoma negaliojančia. Prancūzijoje iš esmės nėra kitaip. Tačiau Vokietijoje problema yra ta,
68 Bauer (3 išnaša), 36 paragrafo 121 dalis ir toliau.
69 U. Diehr, ZfBR [Vokietijos ir tarptautinės statybų ir pirkimų teisės žurnalas], 2008, p. 768 ir toliau.
70 Magdeburgo aukštesniojo apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. sprendimas byloje L 209/07, NVwZ-RR
[Naujasis administracinės teisės žurnalas – Administracinės teisės teismų praktikos ataskaita], 2010, 16.
71 S. H.-J. Birk, Städtebauliche Verträge [Miesto plėtros sutartys], 4 leidimas, 2002, 161 dalis ir toliau; H.
Grziwotz, Sutarties rengimas viešojoje teisėje, 2002, 320 dalis ir toliau.
72 Dėl susijusių aspektų žr. Bauer (3 išnaša), 36 paragrafo 126 dalis ir toliau; H. Horn / A. Peters, BB
[Valdymo patarėjas], 2005, p. 2421 ir toliau.
73 Tai, kokie absurdiški bruožai gali pasireikšti, nurodoma Berlyno Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio
14 d. sprendime byloje Nr. 23 U 128/04, BeckRS [„Beck“ internetinė teismų praktika], 2008, 21476.
74 Böhm / Stepputat (2 išnaša), p. 986.
75 Šiuo aspektu žr. S. Schill, DÖV [Viešasis administravimas], 2010, p. 1013 (p. 1016); J. Wolff, NVwZ
[Naujasis administracinės teisės leidinys], 2012, p. 205 ir toliau.
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kad teismų praktika dėl to, kuomet sutartis yra neteisėta ir kuomet dėl įstatymo pažeidimų ji yra negaliojanti, – vargiai nuspėjama.
Tačiau, kai sutartis Vokietijoje yra faktiškai sudaroma, principas „pacta sunt servanda“ galiausiai yra taikomas be apribojimų. Šiuo atveju Prancūzijos teisė dažniau sukelia teisinį neapibrėžtumą privačiai sutarties šaliai, kadangi vienašališkos administracijos
sutarties pakeitimo galimybės ne visada yra nuspėjamos.
Kaip yra žinoma iš teismų praktikos ir įstatymų leidybos dėl neteisėtų palankių
administracinių aktų panaikinimo, tikra pusiausvyra tarp viešojo intereso laikytis teisės
aktų reikalavimų ir privačios sutarties šalies interesų, atrodo, kaip nurodoma Europos
Sąjungos teisėje, yra pasiekiama tik viešųjų pirkimų teisėje konkurencijos apsaugos srityje, kiek tai aktualu Europos Sąjungos viešųjų pirkimų taikymo sričiai. Tačiau plėtojimas
šioje srityje vis dar vyksta ir turėtų parodyti, ar Europos Sąjungos teisė leis toliau derinti
Vokietijos ir Prancūzijos administracinių sutarčių filosofiją.
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Įžanga
Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – ir Konstitucija) kaip konstitucinę vertybę įtvirtina ir gina ūkinės veiklos laisvę. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
(toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra nurodęs, kad konkurencija sukuria ūkio, kaip sistemos, savireguliaciją, skatinančią optimaliai paskirstyti ekonominius išteklius, efektyviai
juos panaudoti, didinti ekonominį augimą ir kelti vartotojų gerovę. Tačiau asmens ūkinės veiklos laisvė savaime negarantuoja konkurencijos, todėl valstybė turi saugoti sąžiningą konkurenciją. Konstitucinė sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija įpareigoja
valstybės valdžios, savivaldybių institucijas teisinėmis priemonėmis užtikrinti sąžiningos
konkurencijos laisvę. Tokios priemonės – tai ūkio subjektų susitarimų, kuriais siekiama
riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, draudimas, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimas, rinkos koncentracijos kontrolė bei atitinkami
koncentracijos draudimai, nesąžiningos konkurencijos draudimas, įstatymuose nustatytų
sąžiningos konkurencijos apsaugos taisyklių laikymosi kontrolė, atsakomybė už jų pažeidimus (pvz., Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d., 2002 m. balandžio 9 d., 2003 m.
kovo 17 d., 2004 m. sausio 26 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai).
Pastaruoju aspektu akcentuotina, kad už tam tikrų konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (sąžiningos konkurencijos apsaugos taisyklių) pažeidimus
įstatymuose įtvirtintos ypač griežtos finansinės sankcijos, prilygstančios ar net galinčios
viršyti baudžiamojoje atsakomybėje skiriamų maksimalių piniginių baudų ribas. Todėl
taikant šią atsakomybę yra ypač reikšminga administracinių teismų vykdoma skiriamų
teisinių sankcijų pagrįstumo ir skyrimo procedūros teisėtumo kontrolė. Būtent šiam
aspektui, t. y. teisinės atsakomybės už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo,
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos
įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus taikymo klausimams yra skirtas šis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
(toliau – ir Vyriausiasis administracinis teismas) nagrinėtose bylose formuojamos praktikos apibendrinimas. Pastebėtina ir tai, kad apibendrinimas skirtas atsakomybės taikymo
klausimams už tuos pažeidimus, kuriuos tiria bei sankcijas skiria Konkurencijos taryba.
Šiame dokumente apžvelgiamos 2010–2017 metais išnagrinėtos bylos, taip pat kai kurie
reikšmingi ir aktualūs ankstesnėse bei vėlesnėse bylose priimtuose sprendimuose pateikti
Vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimai.
Atkreiptinas skaitytojo dėmesys į tai, jog parengto apibendrinimo tikslas – apibendrinti Vyriausiojo administracinio teismo suformuotas taisykles (praktikos pavyzdžius), tačiau parengtu dokumentu jokiu būdu nėra siekiama formuoti naujų teisės aiškinimo taisyklių. Šis apibendrinimas yra parengtas kaip pagalbinė priemonė analizuojant
Vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, todėl juo negali būti tiesiogiai remiamasi teisminių ginčų metu– toks vaidmuo teiktinas teismų praktikai ir kitiems oficialiems teisės šaltiniams. Publikuodamas administracinių teismų praktikos apibendrinimus, 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.
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I. Teisinis reguliavimas (šaltiniai)
1. Pagrindinis įstatymas, kuriame realizuojama konstitucinė sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija, nustatomas sąžiningos konkurencijos gynimo mechanizmas yra
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Konkurencijos įstatymo (2017 m. gruodžio 19 d. įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2018 m. sausio 1 d.)1 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šis įstatymas reglamentuoja konkurenciją ribojančią ar galinčią riboti
viešojo administravimo subjektų bei ūkio subjektų veiklą ir nesąžiningos konkurencijos
veiksmus, nustato šių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, konkurencijos ribojimo
ir nesąžiningos konkurencijos priežiūros Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus bei
padarytos žalos, atsiradusios dėl konkurencijos teisės pažeidimų, atlyginimo ypatumus.
Konkurencijos įstatymu draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali
riboti konkurenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla, išskyrus atvejus, kai šiame
įstatyme ar kituose įstatymuose, skirtuose atskiroms ūkinės veiklos sritims, numatomos
išimtys (Konkurencijos įstatymo 2 str. 1 d.).
2. Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, yra Konkurencijos taryba
(Konkurencijos įstatymo 17 str. 1 d.). Šiai valstybės įstaigai yra suteikti įgaliojimai, be
kita ko, tirti ir nagrinėti Konkurencijos ir kitų įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, pažeidimus ir taikyti pažeidėjams šiuose įstatymuose numatytas sankcijas (Konkurencijos įstatymo 18 str. 1 d. 5 p.). Konkurencijos taryba už atliktus
Konkurencijos įstatymo draudžiamus veiksmus ar padarytus kitus šio įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo principais, turi teisę ūkio subjektams ar viešojo administravimo subjektams skirti Konkurencijos įstatymo 35 straipsnio
1 dalyje nustatytas sankcijas, t. y.: (1) įpareigoti ūkio subjektus nutraukti neteisėtą veiklą, atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimo pasekmes,
įskaitant įpareigojimą nutraukti, pakeisti ar sudaryti sutartis, taip pat nustatyti šių įpareigojimų įvykdymo terminus ir sąlygas; (2) įpareigoti ūkio subjektus ar kontroliuojančius
asmenis, įvykdžiusius koncentraciją, dėl kurios buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti
padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, nepranešus Konkurencijos
tarybai ar negavus Konkurencijos tarybos leidimo, taip pat šio įstatymo 14 straipsnio 2
dalyje numatytais atvejais atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį arba pašalinančius koncentracijos pasekmes, įskaitant įpareigojimus parduoti įmonę ar jos dalį, ūkio
subjekto turtą ar jo dalį, akcijas ar jų dalį, reorganizuoti įmonę, nutraukti ar pakeisti sutartis, taip pat nustatyti šių įpareigojimų įvykdymo terminus ir sąlygas; (3) viešojo administravimo subjektui nurodyti per nustatytą terminą pakeisti ar panaikinti teisės aktus,
kitus šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems reikalavimams prieštaraujančius sprendimus, ar atlikti kitus šio įstatymo 4 straipsnio pažeidimą šalinančius veiksmus; (4) skirti
ūkio subjektams ir viešojo administravimo subjektams šiame įstatyme nustatytas pinigines baudas.
3. Baudos skiriamos už Konkurencijos įstatymo 36 straipsnyje nurodytus pažeidimus inter alia už draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi,
1

Toliau tekste, jeigu nenurodoma kitaip, remiamasi šia Konkurencijos įstatymo redakcija.
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koncentracijos, apie kurią buvo privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos
tarybos leidimo, koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu, Konkurencijos
tarybos nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą,
už atliktus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kuriuos tiria Konkurencijos taryba, už
informacijos, reikalingos tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti, nepateikimą, taip
pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą šiame įstatyme numatytais atvejais, už
kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams įeiti ir patikrinti ūkio subjekto patalpas,
teritoriją ir transporto priemones, peržiūrėti ar paimti dokumentus ir daiktus, turinčius
įrodomosios reikšmės tiriant bylą, kt.
4. Piniginės baudos pagal Konkurencijos įstatymą gali būti skiriamos tiek ūkio
subjektams, tiek viešojo administravimo subjektams, tačiau pažymėtina, jog galimybė
Konkurencijos tarybai takyti sankcijas viešojo administravimo subjektams atsirado tik
nuo 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus 2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18,22, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo
įstatymui Nr. XII-2743. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose dėl viešojo administravimo institucijų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams
į šį apibendrinimą neįtraukta.
5. Konkurencijos taryba yra įgaliota taikyti sankcijas ne tik už Konkurencijos įstatymo, bet ir už kai kurių Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių, kurių laikymosi priežiūra pagal Europos Sąjungos konkurencijos teisę pavedama nacionalinei konkurencijos
institucijai, pažeidimus (Konkurencijos įstatymo 54 str. 1 d.). Taryba taip pat vykdo kai
kurių Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) nuostatų laikymosi priežiūrą, atlieka kitų nacionalinių įstatymų pažeidimų tyrimus ir turi teisę už nustatytus pažeidimus taikyti sankcijas.
5.1. Šiuo aspektu pirmiausia paminėtinas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
(2015 m. birželio 25 d. įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. lapkričio 1 d.)2, kurio 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad Konkurencijos taryba priežiūros veiksmus atlieka dėl Reklamos įstatymo 5 straipsnio (klaidinanti reklama) ir 6 straipsnio
(lyginamoji reklama) nuostatų. Be to, Konkurencijos taryba yra atsakinga už 2004 m.
spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (toliau – Reglamentas 2006/2004) taikymą, kiek tai susiję su Konkurencijos tarybos funkcijomis prižiūrint, ar reklama nėra klaidinanti, ir lyginamąją reklamą (Reklamos įstatymo
19 str. 2 d.).
Pagal Reklamos įstatymo 24 straipsnį, už klaidinančios ir neleistinos lyginamosios
reklamos naudojimą, reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama šiame straipsnyje nurodyta bauda. Ši ekonominio pobūdžio sankcija taikoma ir tais atvejais, kai nevykdomas priežiūros institucijos (Konkurencijos tarybos) laikinas įpareigojimas sustabdyti
reklamos skleidimą, nutraukti Reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkančios
reklamos naudojimą, taip pat už reklamos, kurios naudojimą reklaminės veiklos subjektas buvo įpareigotas nutraukti, pakartotinį naudojimą, jeigu tai pažeidžia Reklamos įstatyme nustatytus reikalavimus, arba Konkurencijos tarybos įpareigojimo paneigti klaidinančią ar neleidžiamą lyginamąją reklamą nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą bei
kitus neleistinus veiksmus.
2
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Pažymėtina, kad Reklamos įstatymo nuostatos atitinkamai taikomos dėl Europos
Sąjungoje daromo pažeidimo, kaip jis apibrėžiamas Reglamente 2006/2004, kai pažeidžiamos Reklamos įstatymo nuostatos, draudžiančios naudoti klaidinančią ir neleistiną
lyginamąją reklamą. Reglamento 2006/2004 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas, atsakingas už šio reglamento taikymą. Kiekviena kompetentinga institucija turi tyrimo ir vykdymo įgaliojimus, reikalingus taikant šį reglamentą ir jais naudojasi vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais
(Reglamento 2006/2004 4 str. 3 d.).
5.2. Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų
draudimo įstatymu (2015 m. gruodžio 17 d. įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2016 m.
gegužės 1 d.) Konkurencijos tarybai pavesta prižiūrėti, kaip mažmeninės prekybos
įmonės laikosi šio įstatymo reikalavimų, atlikti pažeidimų tyrimus ir taikyti sankcijas
(Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 4, 12 str.). Pagal
šį įstatymą mažmeninės prekybos įmonėms draudžiama atlikti ūkinės veiklos sąžiningai
praktikai prieštaraujančius veiksmus, kuriais mažmeninės prekybos įmonių veiklos rizika perkeliama tiekėjams ar jiems primetami papildomi įsipareigojimai arba kurie varžo
tiekėjų galimybes laisvai veikti rinkoje ir kurie išreiškiami kaip tam tikri reikalavimai tiekėjui (kurių pavyzdinis sąrašas išdėstytas aptariamame įstatyme); atlikti kitus įstatyme
nurodytus draudžiamus veiksmus (Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų
draudimo įstatymo 3 str. 1 ir 2 d.).
6. Sąžiningą konkurenciją reglamentuojančių normų, kitų nuostatų pažeidimo tyrimai Konkurencijos taryboje atliekami, vadovaujantis Konkurencijos įstatyme ir kituose
teisės aktuose (pvz., Reklamos įstatyme) nustatytomis procedūrinėmis taisyklėmis. Šiuo
požiūriu Konkurencijos tarybos veiklai taikant sankcijas už konkurencijos teisės pažeidimus be Konstitucijos ir pagrindinių paminėtų įstatymų bei SESV aktualūs ir kiti teisės aktai: Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 822, Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 (toliau – ir Darbo reglamentas);
Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio
nustatymo tvarko aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64 (toliau – ir Baudų nustatymo tvarkos aprašas), Draudžiamų
susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 1S-27 (toliau – ir
Atleidimo nuo baudų taisyklės); kt.
7. Europos Sąjungos teisės vaidmuo aptariamose bylose dėl konkurencijos teisės pažeidimų pasireiškia dvejopai. Pirma, tam tikrais atvejais nacionalinė konkurencijos institucija ir nacionaliniai teismai turi įgaliojimus tiesiogiai vertinti atitinkamų ūkio
subjektų veiksmų atitikties Europos Sąjungos teisei teisėtumą; antra, tais atvejais, kai
Europos Sąjungos teisės nuostatos nėra taikomos tiesiogiai, sprendžiant dėl sankcijų taikymo, Europos Sąjungos teisė veikia, kaip papildomas teisės taikymo ir aiškinimo šaltinis, reikšmingai prisidedantis prie Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalies nuostatos3 įgyvendinimo. Šiuo aspektu Europos Sąjungos teisė inter alia ją aiškinanti Europos
3

,,[Konkurencijos] įstatymu siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius
reglamentuojančios teisės suderinimo“.
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Sąjungos Teisingumo Teismo praktika akcentuota ir į ją atsižvelgta ne vienoje Vyriausiojo
administracinio teismo byloje (žr., pvz., 2009 m. kovo 27 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A822-454/2009, 2011 m. kovo 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A5252577/2011, 2017 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-899-858/2017).
Būtinumas atsižvelgti į Europos Sąjungos teisės normas ir teismų praktiką grindžiamas ir
tuo, kad Konkurencijos įstatyme nustatytas reglamentavimas yra itin panašus į SESV bei
2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių,
nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas 1/2003)
teisės normas (žr., pvz., 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556963/2009, 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-290/2012,
2012 m. lapkričio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012, 2017 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-169-822/2017).
8. Taikant sankcijas už konkurencijos teisės aktų pažeidimus, reikšmingu pripažįstamas ir procesinių garantijų, užtikrinimų pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau – Konvencija), aspektas. Europos Žmogaus Teisių Teismo
(toliau – EŽTT) praktika, aiškinant ir taikant procedūrinių asmenų garantijų taikymo
sąlygas, taip pat yra neišvengiamas kriterijus, siekiant vykdyti teisėtą ir teisingą pažeidimo tyrimo procedūrą (žr., pvz., 2014 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A502-253/2014, išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 32, 2016).

II. Pažeidimų tyrimas
II.1. Konkurencijos tarybos tiriami pažeidimai
9. Konkurencijos įstatymo 22 straipsnyje nustatyta, kad šio įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka Konkurencijos taryba tiria: 1) viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar kitų sprendimų atitiktį šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimams;
2) konkurenciją ribojančius susitarimus; 3) piktnaudžiavimą dominuojančia
padėtimi; 4) koncentracijos vykdymą apie tai nepranešus ar negavus leidimo arba
pažeidžiant nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas ar įpareigojimus, taip pat
koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu; 5) nesąžiningą konkurenciją šio
įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais; 6) pažeidimus, kai nurodymai
pateikti informaciją nevykdomi ar vykdomi ne laiku, pateikiama neteisinga ar ne visa
informacija, šio įstatymo numatytais atvejais informacija nepateikiama nustatytu laiku,
pažeidžiamas ar nuplėšiamas antspaudas, uždėtas pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1
dalies 4 punktą, kliudoma Konkurencijos tarybos pareigūnams atlikti tyrimą arba
nevykdomi Konkurencijos tarybos nutarimais paskirtos sankcijos ar įpareigojimai,
taip pat ūkio subjektų prisiimti įsipareigojimai pagal šio įstatymo 28 straipsnio 3 dalies
2 punktą.
10. Šioje apibendrinimo dalyje tikslinga paminėti Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, sprendžiančią klausimus dėl Konkurencijos tarybos įgaliojimų
Konkurencijos įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka atlikti tyrimą dėl nesąžiningos
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konkurencijos veiksmų. Kaip nurodyta Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punkte, tyrimas dėl nesąžiningos konkurencijos atliekamas Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais, t. y. kai šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Vyriausiasis administracinis teismas,
administracinėje byloje Nr. A3-355/2003 aiškindamas šią įstatymo nuostatą, yra pažymėjęs, kad Konkurencijos tarybai nepriskirta tirti konkrečių ūkio subjektų ar vartotojų skundų, siekiant apginti ir atkurti dėl nesąžiningos konkurencijos pažeistas jų teises.
Konkurencijos tarybos, kaip institucijos, vykdančios Konkurencijos įstatymo kontrolę,
tikslas yra apsaugoti viešąjį interesą (sąžiningos konkurencijos laisvę) (2003 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-355/2003).
11. Toks išskirtinis kompetencijos Konkurencijos tarybai šiuo konkrečiu atveju suteikimas suponuoja, jog Konkurencijos taryba turi pareigą pradėti tyrimą tik tuo atveju, kai pirmiau minėtas viešasis interesas yra akivaizdžiai išreikštas, t. y. kilęs socialinis
konfliktas yra plataus masto (2011 m. birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2288/2011). Pavyzdžiui, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėja AB ,,Gubernija“ į
Konkurencijos tarybą kreipėsi dėl galbūt nesąžiningų kitų bendrovių veiksmų, išpilstant
ir ženklinant alų pavadinimu ,,Ledo“, kurį, pasak AB ,,Gubernija“, kaip prekės ženklą, ji
pradėjo naudoti pirma, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nusprendė,
kad pareiškėja siekė apginti dėl galbūt nesąžiningos konkurencijos pažeistas savo subjektines teises. Bylos medžiagoje nesant duomenų, jog bendrovės, dėl kurių veiksmų buvo
kreiptasi į Konkurencijos tarybą, išpilstydamos ir ženklindamos alų pavadinimu ,,Ledo“,
galėjo pažeisti daugelio ūkio subjektų sąžiningos konkurencijos ir vartotojų interesus, byloje konstatuota, jog ginčytas Konkurencijos tarybos nutarimas atsisakyti pradėti tyrimą
yra teisėtas (2003 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-355/2003).
12. Kitoje byloje nebuvo duomenų, kad UAB ,,Viginta“ veiksmai, pasak pareiškėjų,
klaidinant vartotojus dėl kitų ūkio subjektų teikiamų paslaugų kokybės, pažeidė daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad
nėra reikšminga tai, ką kreipdamiesi į Konkurencijos tarybą siekia apginti konkretūs pareiškėjai, o tai, ar iš turimos informacijos galima daryti prielaidą, kad gali būti pažeistas
viešasis interesas. Todėl vertinant, ar atsisakymas pradėti tyrimą yra pagrįstas, turi būti
atsižvelgiama į tai, ar Konkurencijos taryba iš tikrųjų neturi duomenų, kurie pagrįstai
leistų įtarti ne apskritai buvus Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio pažeidimą, o tokį
nuostatų, draudžiančių nesąžiningos konkurencijos veiksmus, pažeidimą, kai pažeidžiami daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai. Pirmosios instancijos teismas išvadą,
kad UAB „Viginta“ veiksmai turi draudimo, numatyto Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punkte (neteisingos ar nepagrįstos informacijos apie savo ar kito ūkio subjekto vadovaujančius asmenis, darbuotojų kvalifikaciją, teisinę, finansinę ar kitokią
ūkio subjekto padėtį pateikimas, jei dėl to gali būti padaryta žalos kitam ūkio subjektui),
požymių, padarė iš esmės dviejų faktinių aplinkybių pagrindu: kad beveik vienu metu
keli šimtai pareiškėjų klientų nutraukė sutartis, ir kad tokį jų elgesį nulėmė aktyvūs UAB
„Viginta“ veiksmai. Tačiau, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, šios faktinės aplinkybės savaime neleidžia daryti išvados, jog galima įtarti UAB
„Viginta“ pažeidus įstatymo reikalavimus ar daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Iš bylos medžiagos buvo matyti, kad pareiškėjai teiginius apie galbūt UAB „Viginta“
padarytus įstatymo pažeidimus daugiausiai grindė savo darbuotojų tarnybiniais raštais,
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iš Konkurencijos tarybai pateiktų vartotojų nusiskundimų matyti, kad vartotojai nebuvo patenkinti UAB „Viginta“ teiktų paslaugų kokybe ar kaina, tačiau šiuose skunduose
nėra duomenų, kad vartotojai buvo suklaidinti jiems pateikiant neteisingą informaciją apie pareiškėjus, jų veiklą (2011 m. birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A858-2288/2011).
13. Taigi Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus,
esant bent vienai iš šių alternatyvių aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidą, kad gali
būti pažeistas viešasis interesas: (1) nesąžiningos konkurencijos veiksmai pažeidžia
daugelio ūkio subjektų interesus; (2) nesąžiningos konkurencijos veiksmai pažeidžia daugelio vartotojų interesus. Tačiau nėra pagrindo su šiomis aplinkybėmis tiesiogiai sieti Konkurencijos tarybos kompetencijos taikyti įstatyme nustatytas sankcijas.
Konkurencijos tarybos teisė taikyti sankcijas priklauso nuo nesąžiningos konkurencijos veiksmų, įvardytų Konkurencijos įstatyme, fakto. Tai reiškia, kad pradėjus tyrimą
esant aplinkybėms, kurios leido daryti prielaidą, jog nesąžiningos konkurencijos veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus, o tyrimo metu nustačius,
jog nesąžiningos konkurencijos veiksmai atlikti, tačiau daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai nepažeisti, pagrindas įstatyme nustatytas sankcijas taikyti neišnyksta
(2012 m. balandžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-237/2012).
14. Tais atvejais, kai nesąžiningi konkurencijos veiksmai pasireiškia neteisėtos reklamos naudojimu, teisinis reguliavimas, susijęs su Konkurencijos tarybos kompetencija
imtis tyrimo veiksmų, aiškintinas, sistemiškai atsižvelgiant ir į Reklamos įstatymą, kurio
19 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kaip minėta, įtvirtinta, jog Konkurencijos taryba yra priežiūros institucija dėl Reklamos įstatymo 5 straipsnio (klaidinanti reklama) ir 6 straipsnio (lyginamoji reklama). Administracinėje byloje Nr. A822-2733/2011 konstatuota, kad
Konkurencijos įstatymo nuostatos, pagal kurias Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos
konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus, aiškintina ir taikytina kartu su Reklamos įstatyme nustatytu draudžiamos klaidinančios reklamos apibrėžimu, pagal kurį draudžiama ne tik
tokia klaidinanti reklama, kuri suklaidina, bet ir tokia, kuri gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta ar kuriuos ji pasiekia. Atsižvelgusi į tai, taip pat į nagrinėtoje byloje surinktą medžiagą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad
Konkurencijos taryba turėjo pakankamai pagrindo manyti, jog ginčo reklamos poveikis
neapsiriboja vienu ar keliais vartotojais ir kad viešasis interesas yra akivaizdžiai išreikštas
(2011 m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2733/2011).
15. Dėl akivaizdžiai išreikšto viešojo intereso skleidžiant įstatymų reikalavimus neatitinkančią reklamą pasisakyta ir administracinėje byloje Nr. A502-3001/2012,
kurioje konstatuota, kad reklaminiai teiginiai („Skolų advokatai“), kuriais vartotojams sudaromas apgaulingas įspūdis, jog bus teikiamos advokatų (advokatų padėjėjų) ar advokatų profesinių bendrijų teisinės paslaugos, atsižvelgiant į šių paslaugų
(veiklos) reikšmę ir išskirtinį Lietuvos advokatų kaip nepriklausomos Lietuvos teisinės
sistemos dalies statusą, gali būti vertinama, kaip klaidinanti reklama. Pagrįstų abejonių
kilo ir dėl to, ar bendrovė teisėtai skelbėsi pirmaujanti skolų išieškojimo srityje. Taigi
preliminariai įvertinus Lietuvos advokatūros pateiktą medžiagą, kurios pagrindu
siekiama inicijuoti pažeidimo tyrimo procedūrą, daryta išvada, jog viešojo intereso
buvimas buvo akivaizdus. Tačiau nustatyti potencialų reklamos poveikį vartotojams, kas
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leistų spręsti dėl vartotojų interesų pažeidimo ir konkretaus jo masto, būtų įmanoma
tik Konkurencijos tarybai realizavus savo įgalinimus tirti nesąžiningos konkurencijos
veiksmus. Todėl, pasak Vyriausiojo administracinio teismo, pirmosios instancijos
teismas teisingai nurodė, kad pareiškėjo pateikta pirminė informacija suponuoja
Konkurencijos tarybai pareigą pradėti nuodugnų tyrimą, kurio eiga ir galutinis rezultatas
(sprendimas) priklausys nuo to, kokie faktiniai duomenys, susiję su reklamos davėjo
elgsena konkurencinėje erdvėje, bus gauti šio tyrimo metu (2012 m. lapkričio 28 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-3001/2012).
16. Klausimai dėl Konkurencijos tarybos įgaliojimų Konkurencijos įstatyme nustatyta tvarka tirti tam tikrus įstatymų pažeidimus kyla ir tuomet, kai reikia atriboti kelių
institucijų kompetenciją prižiūrint specialiu teisiniu reguliavimu pasižyminčią ūkinę veiklą. Štai iš praktikos matyti, kad ūkio subjektų veiksmų reguliuojamoje elektroninių ryšių rinkoje vertinimas inter alia konkurencijos požiūriu gali patekti tiek į Konkurencijos
tarybos, tiek į Ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijos sritį. Konkurencijos tarybos
nutarimai atsisakyti pradėti tyrimą dėl konkurencijos pažeidimų ryšių reguliavimo srityje paprastai grindžiami aplinkybe, jog elektroninių ryšių veiklą sureguliavus specialiais
teisės aktais ir priėmus reguliuojančios institucijos sprendimus, Konkurencijos įstatymas
netaikytinas. Šiuo aspektu Vyriausiojo administracinio teismo bylose formuojama praktika, kad Elektroninių ryšių įstatymu, be kita ko, siekiama užtikrinti veiksmingą konkurenciją, todėl šio įstatymo nuostatos, kiek tai susiję su specifinių ex ante reguliavimo
priemonių taikymo elektroninių ryšių sektoriuje galimybe, iš esmės yra pagrįstos bendraisiais konkurencijos teisės principais. Bendrąja prasme konkretiems elektroninių ryšių sektoriuje susiklosčiusiems teisiniams santykiams gali būti taikomos ir Elektroninių
ryšių įstatymo, ir Konkurencijos įstatymo nuostatos. Todėl atribojant Konkurencijos tarybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos kompetenciją elektroninių ryšių sektoriuje ir vertinant, ar konkrečiu atveju Konkurencijos taryba turi kompetenciją veikti, turi būti įvertinta, ar specialus teisinis reguliavimas pašalina bet kokią konkurencinės veiklos galimybę,
ar jis užtikrina Konkurencijos įstatymo laikymąsi, taip pat nustatyta, ar apskritai, ir, jei
taip, tai kokių priemonių Elektroninių ryšių įstatymo pagrindu konkrečioje atitinkamoje
rinkoje ėmėsi Ryšių reguliavimo tarnyba (2009 m. balandžio 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-538/2009, 2010 m. lapkričio 10 sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-1309/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).
17. Taigi sprendžiant klausimą, ar Konkurencijos taryba konkrečiu atveju kompetentinga nagrinėti ūkio subjekto elgesio atitikties Konkurencijos įstatymo nuostatoms klausimą, turi būti įvertinta, ar specialusis teisinis reguliavimas įtvirtina teisinį
pagrindą Ryšių reguliavimo tarnybai imtis tam tikrų reguliavimo priemonių; ar ši tarnyba faktiškai yra įgyvendinusi savo kompetenciją, jei taip – kokiu būdu; ar specialusis teisinis reguliavimas pašalina bet kokią konkurencinės veiklos galimybę ir užtikrina
Konkurencijos įstatymo laikymąsi (2012 m. birželio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-1647/2012).
18. Administracinėje byloje Nr. A858-1309/2010 taip pat pažymėta, kad nustačiusi, jog atitinkamoje rinkoje nėra veiksmingos konkurencijos, Ryšių reguliavimo tarnyba
didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams nustato įstatyme įtvirtintus įpareigojimus. Šie ex ante nustatyti įpareigojimai savo esme nėra tapatūs sankcijoms,
kurias Konkurencijos įstatymo pagrindu už konkurencijos teisės pažeidimus taiko
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Konkurencijos taryba. Pirmaisiais (Ryšių reguliavimo tarnybos taikomais) siekiama apskritai užkirsti kelią veiksmingos konkurencijos iškraipymams konkrečioje atitinkamoje
rinkoje, taigi siekiama iš anksto užkirsti kelią tokiems ūkio subjektų veiksmams, kuriais
būtų padaryti konkurencijos teisės pažeidimai, tuo tarpu Konkurencijos įstatymo pagrindu baudžiama už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, t. y. post factum baudžiama
už jau padarytą konkurencijos teisės pažeidimą. Tačiau Elektroninių ryšių įstatymo pagrindu nustatyti įpareigojimai iš esmės varžo ūkio subjektų veiksmų, kuriais būtų pažeidžiamos konkurencijos teisės nuostatos, galimybę, o už tokių įpareigojimų nesilaikymą
ar pažeidimą minėta tarnyba gali taikyti ekonomines sankcijas. Taigi įstatymo nuostatomis Ryšių reguliavimo tarnybai yra suteiktos itin plačios galios ir įvairios priemonės užtikrinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių sektoriuje, o dalis šių priemonių savo
esme pagrįstos konkurencijos teisės principais.
19. Sisteminės Elektroninių ryšių įstatymo ir Konkurencijos įstatymo nuostatų
analizės, aktualios Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos pagrindu Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje nurodė, kad gali būti situacijų, kuomet, pavyzdžiui, Ryšių reguliavimo tarnyba dar apskritai neįgyvendino savo kompetencijos Elektroninių ryšių įstatymo pagrindu, dar netyrė atitinkamų rinkų ir nevertino, ar
jose egzistuoja veiksminga konkurencija. Tokiu atveju, anot Vyriausiojo administracinio
teismo, Konkurencijos taryba neturėtų pagrindo konstatuoti, jog nėra kompetentinga
atlikti atitinkamą tyrimą. Tačiau tais atvejais, kai konkrečioje elektroninių ryšių rinkoje
Ryšių reguliavimo tarnyba ėmėsi tam tikrų reguliavimo priemonių, Konkurencijos tarybos veiksmai kai kuriais atvejais de facto reikštų Ryšių reguliavimo tarnybos priimtų
sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo priežiūrą, nors akivaizdu, kad nei Elektroninių ryšių įstatymo, nei Konkurencijos įstatymas Konkurencijos tarybai tokių galių nesuteikia.
Įvertinusi pareiškime keltų klausimų dėl ūkio subjekto, kurio veiksmai buvo skundžiami
Konkurencijos tarybai, kainodaros pobūdį ir Ryšių reguliavimo tarnybos priimtus sprendimus, teisėjų kolegija sutiko su Konkurencijos taryba, kad minėtos institucijos direktoriaus įsakymu nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas yra tinkama priemonė vertinti
pareiškėjo nurodytus ūkio subjekto veiksmus veiksmingos konkurencijos principų požiūriu ir konstatavo, kad Ryšių reguliavimo tarnyba minėtose rinkose de facto įgyvendino
savo kompetenciją (2010 m. lapkričio 10 sprendimas administracinėje byloje Nr. A8581309/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).
20. Konkurencijos tarybos nutarimas nutraukti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų
atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams pripažintas teisėtu ir administracinėje
byloje Nr. A858-1647/2012, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, jog šio
nutarimo priėmimo metu Ryšių reguliavimo tarnyba buvo priėmusi Elektroninių ryšių
infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisykles, Ryšių reguliavimo tarnybos Ginčų komisijos sprendimu buvo išspręstas ginčas tarp UAB „Telerena“ ir TEO LT, AB dėl prieigos prie byloje aptariamų ryšių kabelių kanalų. Dėl to konstatuota esant specialųjį teisinį
reguliavimą, kuris įtvirtina teisinį pagrindą Ryšių reguliavimo tarnybai imtis tam tikrų
reguliavimo priemonių, ir Ryšių reguliavimo tarnyba faktiškai įgyvendino savo kompetenciją (t. y., kaip minėta, priėmė minėtas taisykles, Ginčų komisija išsprendė ginčą), o
specialusis reglamentavimas pašalino bet kokią konkurencinės veiklos galimybę ir užtikrino Konkurencijos įstatymo laikymąsi (2012 m. birželio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-1647/2012).
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II.2. Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimo pradėjimas
21. Iniciatyvos teisė pradėti Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimą priklauso
Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1–3 dalyse nustatytiems subjektams, t. y.: 1) ūkio
subjektams, kurių interesai yra pažeisti dėl šį įstatymą pažeidžiančių veiksmų; 2) viešojo
administravimo subjektams; 3) ūkio subjektų ir vartotojų interesams atstovaujančioms
asociacijoms ar sąjungoms. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, Konkurencijos taryba turi
teisę pradėti tyrimą ir savo iniciatyva. Teisę prašyti pradėti šio įstatymo pažeidimo
tyrimą taip pat turi vartotojai, kurių interesai yra pažeisti dėl šį įstatymą pažeidžiančių
veiksmų. Įvertinusi vartotojų prašymuose nurodytas aplinkybes, Konkurencijos taryba
turi teisę pradėti tyrimą savo iniciatyva (Konkurencijos įstatymo 23 str. 3 d.).
22. Pareiškimo dėl tyrimo atlikimo pateikimą ir jo nagrinėjimo tvarką reglamentuoja
Konkurencijos įstatymo 24 straipsnis ir Darbo reglamento 24–37 punktai. Prašydami pradėti tyrimą, pareiškėjai Konkurencijos tarybai turi pateikti rašytinį pareiškimą, kuriame
nurodomos jiems žinomos Konkurencijos įstatymą pažeidžiančių veiksmų faktinės aplinkybės. Prie pareiškimo pridedami tai patvirtinantys dokumentai (Konkurencijos įstatymo
24 str. 1 d.). Konkurencijos taryba nustato bendrus reikalavimus, kokius duomenis ir dokumentus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų pradėtas nagrinėti pareiškimas dėl Konkurencijos
įstatymą pažeidžiančių veiksmų (Konkurencijos įstatymo 24 str. 2 d.). Šie reikalavimai įtvirtinti Darbo reglamento 24–28 punktuose. Jeigu pateiktas pareiškimas neatitinka Darbo reglamento 24–28 punktuose nustatytų reikalavimų, ūkio subjektui nustatomas terminas, per
kurį šie trūkumai turi būti pašalinti (Darbo reglamento 30 p.).
23. Dėl Konkurencijos tarybos nutarimų atsisakyti pradėti tyrimą teisėtumo ir pagrįstumo Vyriausiasis administracinis teismas sprendžia paprastai atsižvelgdamas į paminėtas nuostatas (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje A5-993/2007,
2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-1934/2008, 2010 m.
rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-996/2010) ir pažymi, jog pareiškėjas nėra įpareigotas pateikti visų tyrimui reikalingų duomenų ir dokumentų, tačiau turėtų pateikti pakankamai duomenų, leidžiančių numanyti, įtarti, kad galbūt yra padarytas
Konkurencijos įstatymo pažeidimas, t. y. tiek duomenų, kad būtų galima preliminariai
įvertinti pareiškime nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, neanalizuojant, ar pareiškime nurodytų aplinkybių pakanka konstatuoti esant Konkurencijos įstatymo pažeidimą (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-993/2007, 2010 m.
rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-996/2010). Be to, nei pareiškėjas
pateiktame pareiškime, nei Konkurencijos taryba, priimdama nutarimą pradėti tyrimą,
neprivalo tiksliai apibrėžti atitinkamą rinką ir spręsti, ar, pavyzdžiui, atitinkamų asmenų padėtis toje rinkoje yra dominuojanti. Konkurencijos taryba, remdamasi pradine
prieinama informacija ar tiriamų ūkio subjektų pateikta informacija, tik apytiksliai apibrėžia atitinkamas rinkas, kuriose gali būti nagrinėjama konkurencinė problema, vėliau
tyrimo metu rinkos apibrėžimai gali kisti (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-993/2007, 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A556-1555/2008).
24. Anot Vyriausiojo administracinio teismo, iš Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo išplaukia, jog Konkurencijos taryba, būdama viešojo adminis441
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travimo subjektas, savo veikloje tirdama pareiškimus dėl galimo konkurencijos teisės pažeidimo, privalo laikytis objektyvumo, efektyvumo principų. Objektyvumo principas, be
kita ko, įpareigoja Konkurencijos tarybą savo nutarimus dėl atsisakymo pradėti tyrimą
grįsti objektyviais, abejonių nekeliančiais faktais, patikrinti esminių pareiškėjo teiginių
teisingumą ir pagrįstumą, o kilus abejonėms ar neaiškumams – aktyviai siekti juos pašalinti, be kita ko, bendradarbiaujant su susijusiais asmenimis. Efektyvumo principas reikalauja, kad Konkurencijos taryba savo funkcijas vykdytų kiek įmanoma ekonomiškiau
naudodama jai skirtas lėšas ir per įmanomai trumpiausią laiką(2008 m. lapkričio 27 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-1934/2008).
25. Taigi kiekvienu atveju asmenims, turintiems iniciatyvos teisę pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą, pateikus pareiškimą dėl konkurenciją ribojančių
veiksmų tyrimo, Konkurencijos taryba turi atlikti išsamų, visapusišką, objektyvų pareiškimo tyrimą (2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5561555/2008, 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-996/2010).
26. Štai vienoje iš bylų pripažinta, kad būtent pirmiau minėti principai buvo
pažeisti, Konkurencijos tarybai nesivadovavus Darbo reglamento 30 punktu ir nepaprašius
pareiškėjo pateikti papildomus įrodymus, kurie galėtų pašalinti tam tikras abejones dėl
pareiškime nurodytų aplinkybių. Nagrinėtu atveju, kaip nustatyta byloje, internete neradusi
pareiškėjo minimos nuorodos, kurioje buvo patalpinta galbūt įstatymo reikalavimų
neatitinkanti reklama, Konkurencijos taryba nesiėmė jokių veiksmų, kuriais būtų galima
išsiaiškinti kilusias abejones ir neaiškumus. Nustačiusi, kad yra neatitikimų tarp pareiškėjo
pateikto pareiškimo ir prie jo pridėtų įrodymų, Konkurencijos taryba turėjo imtis
priemonių kilusiems neaiškumams pašalinti, o ne formaliais pagrindais atsisakyti pradėti
tyrimą. Atsisakymą pradėti tyrimą dėl ūkio subjekto veiksmų atitikties Reklamos įstatymo
reikalavimams grindusi tuo, jog pareiškėjas nepateikė tam tikrų įrodymų, ir nepaprašydama pareiškėjo šiuos įrodymus pateikti, Konkurencijos taryba, Vyriausiojo administracinio
teismo nuomone, pareiškėjo nenaudai sukūrė pagrindą arba pakartotinai į ją kreiptis, pateikiant papildomą įrodomąją medžiagą ir tokiu būdu iš naujo pradėti prašymo atlikti tyrimą
nagrinėjimo procedūrą, arba kreiptis į teismą (2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-1934/2008).
27. Pareiškimą dėl šį įstatymą pažeidžiančių veiksmų, atitinkantį Konkurencijos
tarybos nustatytus reikalavimus, Konkurencijos taryba turi išnagrinėti ir priimti sprendimą pradėti tyrimą arba atsisakyti pradėti tyrimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo ir dokumentų pateikimo (Konkurencijos įstatymo 24 str. 3 d.). Tuo atveju, jeigu
buvo nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti, pareiškimo nagrinėjimo terminas, nustatytas Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje, pradedamas skaičiuoti,
kai administracijos sekretoriui pateikiamas pareiškimas, atitinkantis Darbo reglamento
24–28 punktų reikalavimus (Darbo reglamento 30 p.).
28. Administracinėje byloje Nr. eA-496-662/2016 nurodydamas, jog pareiškimo
nagrinėjimas Konkurencijos taryboje užtruko pernelyg ilgai (1,5 m.), tiesa, nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą panaikinęs dėl kitų jo trūkumų, Vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, kad toks ilgas pareiškimo nagrinėjimo laikas nesuderinamas su konstitucine nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, įpareigojančia, be kita ko,
vadovautis gero administravimo reikalavimais, veikti rūpestingai ir atidžiai, laikytis visų
teisės aktų nuostatų.
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29. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, kad pagal Konkurencijos
įstatymo 24 straipsnio 3 dalį, Konkurencijos taryba yra besąlygiškai įpareigota iš esmės išnagrinėti pareiškimus dėl konkurenciją ribojančių veiksmų ir tai atlikti ne vėliau kaip per 30
dienų. Pasibaigus šiam terminui, turi būti priimtas vienas iš dviejų procesinių sprendimų:
pradėtas tyrimas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų arba atsisakyta pradėti tokį tyrimą
(2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1555/2008).
30. Administracinėje byloje Nr. A146-1000/2014 išaiškinta, kad 30 dienų terminas
taikomas tik tada, kai yra gaunamas pareiškimas, atitinkantis Konkurencijos tarybos nustatytus reikalavimus. Jeigu pareiškimas šių reikalavimų neatitinka, jis nėra pateikiamas
svarstyti Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje, ir nurodytas terminas nėra aktualus. Dėl to Konkurencijos tarybai pareiga priimti nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti tyrimą per šį terminą nekyla.
31. Šioje byloje ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos neveikimo nepriimant jokio
sprendimo dėl paduoto pareiškimo. Nustatyta, kad pareiškimas dėl galimo Konkurencijos
įstatymo pažeidimo buvo nukreiptas atitinkamam Konkurencijos tarybos skyriaus vedėjui, kuris įvertinęs pateiktą pareiškimą, nusprendė, kad jis neatitinka nustatytų reikalavimų
ir negali būti teikiamas Konkurencijos tarybos posėdžiui nutarimui dėl tyrimo pradėjimo
arba atsisakymo jį pradėti priimti. Byloje remtasi Konkurencijos įstatymo19 straipsnio 8
dalimi, pagal kurią Konkurencijos taryba dalį savo įgaliojimų, išskyrus šiame įstatyme nurodytų nutarimų priėmimą, procedūros dėl šio įstatymo pažeidimų dalyvių išklausymą ir
šio įstatymo nustatytų sankcijų taikymą bei norminių teisės aktų, susijusių su šio ir kitų
įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, taikymu, priėmimą, turi
teisę perduoti Konkurencijos tarybos pirmininkui arba atskiriems nariams pagal veiklos
sritis. Darbo reglamento 6 punkte įtvirtinta, kad Konkurencijos taryba dalį savo įgalinimų
gali perduoti tarybos pirmininkui, administracijos vadovui ar kitam valstybės tarnautojui.
Tokiu atveju tarybos pirmininkas, administracijos vadovas arba valstybės tarnautojas veikia Konkurencijos tarybos vardu. Skyriaus vedėjas pagal skyrių kompetenciją, apibrėžtą
Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose ir skyriaus nuostatuose, priima, be kita
ko, sprendimus informuoti pareiškėją, kad pareiškimas pradėti įstatymo pažeidimo tyrimą
ar kito klausimo nagrinėjimą neatitinka įstatymuose ir reglamente nustatytų reikalavimų
(Darbo reglamento 11.1 p.). Pagal Darbo reglamento 31 punktą, administracijos darbuotojas, išnagrinėjęs pareiškimą, atitinkantį šio reglamento 24–28 punktų reikalavimus, parengia Konkurencijos tarybos nutarimo pradėti tyrimą arba atsisakyti pradėti tyrimą projektą
ir perduoda jį svarstyti Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje.
32. Nagrinėtu atveju Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojui nusprendus, kad pareiškimas neatitinka nustatytų reikalavimų, projektas pradėti tyrimą arba
atsisakyti pradėti tyrimą parengtas ir perduotas svarstyti Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje nebuvo. Todėl nebuvo pagrindo vertinti ir Konkurencijos tarybos, kaip
kolegialios institucijos, neveikimo. Nagrinėtu atveju galėjo būti svarstomas klausimas tik
dėl Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų sprendimų nerengti Konkurencijos tarybos
nutarimo pradėti tyrimą arba atsisakyti pradėti tyrimą projekto ir neperduoti jo svarstyti
Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje pagrįstumo (2014 m. liepos 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-1000/2014). Kaip minėta, išnagrinėjus nustatytus reikalavimus atitinkantį pareiškimą, turi būti priimtas nutarimas pradėti tyrimą arba nutarimas atsisakyti pradėti tyrimą.
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Nutarimas pradėti tyrimą
33. Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 4 dalis nustato, kad Konkurencijos taryba priima motyvuotą nutarimą ištirti šį įstatymą pažeidžiančius veiksmus. Šioje apibendrinimo dalyje tikslinga pažymėti, jog Konkurencijos tarybos nutarimas pradėti tyrimą negali būti ginčijamas administraciniame teisme. Administracinėje byloje
Nr. A502-1110/2011 teisėjų kolegija konstatavo, kad motyvuotas nutarimas ištirti reklamos atitiktį Reklamos įstatymui yra vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam
subjektui, tačiau įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas
subjektui, kurio atžvilgiu toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Konkurencijos tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas
reikšmingų aplinkybių tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį nepriskirtini prie
aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Nors ir negalima teigti, kad nutarimas pradėti tyrimą dėl UAB „Omnitel“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo nuostatoms pareiškėjui išvis jokių teisinių pasekmių nesukuria, šios teisinės pasekmės iš esmės
yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio. Šioje administracinėje byloje atkreiptas
dėmesys, jog Konkurencijos įstatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, kad Konkurencijos
tarybos motyvuotas nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus gali būti skundžiamas teismui. Sistemiškai aiškinant Konkurencijos įstatymo normas, darytina išvada,
jog yra numatyta galimybė skųsti galutinius Konkurencijos tarybos sprendimus arba nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o nutarimas dėl tyrimo pradėjimo teismui yra neskundžiamas. Taigi aptariamas nutarimas savaime nedaro
įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus
galutinį sprendimą, pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti (2011 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1110/2011).
34. Dėl nutarimui pradėti tyrimą keliamų reikalavimų pažymėtina administracinė
byla Nr. A858-1245/2012, kurioje iškilo klausimas dėl to, ar Konkurencijos taryba, atlikdama tyrimą ir priimdama nutarimą skirti baudas bendrovėms už draudžiamų susitarimų sudarymą, nenukrypo nuo nutarime pradėti tyrimą suformuluotų tyrimo pagrindų
ir ribų. Analizuojant šį aspektą, byloje buvo būtina įvertinti ir nutarimą pradėti tyrimą.
Tai darydama, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pateikė kai kuriuos teisės aktų reikalavimus atitinkančio nutarimo pradėti tyrimą kriterijus. Kalbant konkrečiai,
įvertinęs nutarimą, Vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad Konkurencijos
taryba tyrimo dalyką apibrėžė pakankamai plačiai, tačiau tokios pakankamai plačiai apibrėžtos tyrimo ribos leido identifikuoti esminius pradedamo tyrimo elementus. Iš šio nutarimo buvo aišku, kokių subjektų atžvilgiu tyrimas pradedamas, kokie veiksmai galbūt
pažeidžia teisės aktų reikalavimus, kokiame sektoriuje tyrimas bus atliekamas, veiksmų
teritorija. Anot Vyriausiojo administracinio teismo, iš Konkurencijos tarybos neturėtų
būti reikalaujama labai tiksliai apibrėžti būsimo tyrimo dalyką ir tikslus. Reikalavimas
identifikuoti labai konkrečius ūkio subjektų veiksmus ar šių veiksmų pagrindus neproporcingai apsunkintų Konkurencijos tarybos galimybes įgyvendinti jai įstatyme
nustatytus įgaliojimus, be kita ko, siekiant veiksmingai kontroliuoti, kaip laikomasi
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Konkurencijos įstatymo reikalavimų (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A858-1245/2012).
35. Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad apie
Konkurencijos tarybos priimtus nutarimus dėl šio įstatymo pažeidimų tyrimo pranešama
pareiškėjams ir pažeidimu įtariamiems subjektams per Konkurencijos tarybos darbo reglamente nustatytus terminus. Pažymėtina, kad Darbo reglamente terminas, per kurį turi
būti panešama apie pradėtą tyrimą, nenustatytas.
36. Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad jokia Konkurencijos
įstatymo nuostata nenumato, jog įtariamas ūkio subjektas iškart turi būti informuotas
apie priimtą nutarimą dar iki atliekant tyrimo veiksmus. Remiantis Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, prieš atlikdami
šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, turi pateikti Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus, tyrimo tikslus ir terminus. Štai informavimas apie
2007 m. gruodžio 6 d. priimtą nutarimą 2008 m. birželio 5 d. raštu, be kita ko, reikalaujant atvykti duoti paaiškinimus, konkrečiu atveju Vyriausiojo administracinio teismo buvo vertintas kaip tinkamas pranešimas apie tyrimą (2009 m. birželio 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-799/2009)
37. Kiek tai susiję su informacijos apie pradėtą tyrimą pateikimu suinteresuotiems asmenims, pažymėtina byla, kurioje pareiškėjas Lietuvos auditorių rūmai, be kita
ko, skundėsi teisės į gynybą pažeidimu dėl to, jog Konkurencijos taryba informavo tik
apie atliekamą tyrimą dėl audito paslaugų rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiksmų ir
neinformavo apie tai, kad buvo tiriama pačių Lietuvos auditorių rūmų veikla. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad Lietuvos auditorių rūmai
laikytini ūkio subjektu Konkurencijos įstatymo prasme, sutiko su pirmosios instancijos
teismo išvada, jog informuodama pareiškėją apie atliekamą tyrimą dėl audito paslaugų
rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiksmų, Konkurencijos taryba tuo pačiu informavo pareiškėją ir apie jo atžvilgiu atliekamus tyrimo veiksmus. Be to, net jei būtų galima sutikti su tuo, kad pareiškėjas neturėjo pagrindo manyti, jog jo atžvilgiu atliekamas tyrimas,
pareiškėjas nenurodė jokių svarių argumentų, kokiu konkrečiu būdu buvo pažeistos jo
teisės į gynybą ir teisė neduoti parodymų prieš save, ir kaip būtų pakitęs Konkurencijos
tarybos atlikto tyrimo rezultatas, jei pareiškėjui būtų buvę pranešta, kad tyrimas atliekamas būtent dėl jo. Iš bylos medžiagos buvo matyti, kad apeliantas Konkurencijos įstatyme
nurodytomis teisėmis (teise būti išklausytam, duoti paaiškinimus ir susipažinti su tyrimo
medžiaga) pasinaudojo (2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A391939/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
38. Tam tikrais atvejais visos informacijos apie pradėtą tyrimą pateikimas gali pakenkti sėkmingai tyrimo eigai. Atsižvelgiant į tai, teisės aktuose įtvirtinta galimybė šią
informaciją laikyti konfidencialia. Pagal Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 4 dalį,
Konkurencijos tarybos nutarimai dėl šio įstatymo pažeidimų tyrimo Konkurencijos tarybos nutarimu gali būti laikomi konfidencialiais tol, kol išnyksta grėsmė tyrimo eigai, bet
ne ilgiau kaip iki bus atliktas bet kuris iš šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 7
ar 8 punkte numatytų veiksmų dėl šio įstatymo pažeidimu įtariamų ūkio subjektų4.
4

Darbo reglamento 36 punkte nustatyta: ,,Apie priimtą nutarimą pradėti tyrimą įgaliotas pareigūnas praneša įtariamam ūkio subjektui ir pareiškėjui, išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas gali pakenkti tyrimo
eigai ir turi būti laikomas konfidencialiu“. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 28 d.
sprendimu konstatuota, jog Darbo reglamento 36 punkto nuostata „išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbi445
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39. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad pranešimai apie priimtą nutarimą pradėti Konkurencijos tarybos tyrimą ir
Konkurencijos tarybos nutarimų priėmimas patenka į administracinės procedūros sampratą, kaip ji yra apibrėžta Viešojo administravimo įstatyme. Iki 2007 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnis įpareigojo viešojo
administravimo subjektus asmens prašymu supažindinti su jų priimtais viešojo administravimo dokumentais. Byloje taip pat remtasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi5,
pagal kurią pareiškėjas turi teisę gauti privačią informaciją apie save, išskyrus Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Taigi pagal
Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintą bendrą principą, visa su asmeniu susijusi informacija, įskaitant ir administracinės procedūros medžiagą, yra vieša. Todėl konfidencialių aktų priėmimas yra išimtis iš bendro principo, kuri visais atvejais privalo būti pagrįsta įstatymo normomis (išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. liepos 28 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I444-4/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 10, 2007).
40. Pažymėtina, kad nutarimų, priimamų tyrimo procedūros metu, pripažinimas
konfidencialiais gali būti vertinamas ir teisės į gynybą bei teisės neduoti prieš save parodymų požiūriu.
41. Administracinėje byloje Nr. A442-715/2008 Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas, ar Konkurencijos tarybai nutarus laikyti konfidencialiu nutarimą papildyti tyrimą ir pratęsti jo terminą, tai buvo esminis procedūrinis pažeidimas, dėl kurio visi minėto nutarimo pagrindu Konkurencijos tarybos atlikti veiksmai ir surinkti
įrodymai turėtų būti pripažinti neteisėtais, nurodė, kad, atsižvelgiant į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktiką, tokiu atveju turi būti vertinamos tam tikros teisinės bei faktinės aplinkybes, susijusios su asmens teisėmis ir pareigomis, bei pažeidimo poveikis galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo pagrįstumui. Todėl teismas pirmiausiai turi įvertinti, ar nesant procedūrinio pažeidimo, Konkurencijos taryba būtų padariusi skirtingas
išvadas dėl paties konkurencijos teisės pažeidimo padarymo fakto.
42. Konkrečiu apžvelgiamu atveju Vyriausiasis administracinis teismas atsižvelgė į
tai, kad konfidencialiu pripažintu Konkurencijos tarybos nutarimu nebuvo pradėtas naujas tyrimas, o tik pakoreguotas pirminis nutarimas dėl ūkio subjekto veiksmų atitikimo
Konkurencijos įstatymui tyrimo pradėjimo, jį papildant dalimi dėl pareiškėjo veiksmų
atitikties EB steigimo sutarties 82 straipsniui (dabar SESV 102 str.). Tiek EB steigimo sutarties 82 straipsnio, tiek Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimas savo objektyviaisiais požymiais iš esmės nesiskiria. Skiriasi tik tai, kad taikant EB steigimo sutarties
82 straipsnį, būtina konstatuoti, jog piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi daro (gali
daryti) reikšmingą poveikį prekybai tarp valstybių narių. Tačiau procedūrine prasme pažeidimu įtariamo ūkio subjekto padėtis nepasikeičia, kadangi tyrimas dėl EB steigimo sutarties 82 straipsnio atliekamas pagal Konkurencijos įstatymo nustatytą tyrimo procedūrą. Todėl nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas būtų žinojęs apie tyrimo išplėtimą dalimi
dėl jo veiksmų atitikties EB sutarties 82 straipsniui, jis vis tiek būtų įpareigotas glaudžiai
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mas gali pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas konfidencialiu“ prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 daliai (įstatymo redakcija iki 2009 m. balandžio 25 d.).
Įstatymo redakcija iki 2017 m. balandžio 1 d.
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bendradarbiauti su Konkurencijos taryba ir pateikti atsakymus į faktinio pobūdžio klausimus, susijusius su vykdomu tyrimu. Taigi net ir žinodamas apie išplėstą tyrimą, pareiškėjas nebūtų turėjęs galimybių reikšmingai pakeisti savo gynybos strategijos. Dėl to
konfidencialumo sąlygos įtvirtinimas ginčyto nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nelaikytas esminiu procedūriniu pažeidimu, dėl kurio turi būti naikinamas visas minėtas
nutarimas. Taip pat nebuvo pagrindo pripažinti neteisėtais visus atliktus Konkurencijos
tarybos pareigūnų veiksmus bei šiuo laikotarpiu surinktus įrodymus (2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
Nutarimas atsisakyti pradėti tyrimą
43. Konkurencijos taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu yra
Konkurencijos įstatyme nurodyti pagrindai, tačiau toks nutarimas turi būti motyvuotas,
atitikti kitus (toliau nurodytus) reikalavimus.
44. Vyriausiasis administracinis teismas dėl motyvavimo pareigos yra išaiškinęs,
kad bet kurio sprendimo priėmimo atveju jį būtina pagrįsti. Nepriklausomai nuo sprendimo rūšies, jame turi būti išdėstytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai, aiškiai suformuluota rezoliucinė sprendimo dalis. Be to, Konkurencijos taryba, kaip viešojo administravimo subjektas, priimdama sprendimą pradėti tyrimą, atsisakyti jį pradėti ar kitokį
nutarimą, turi vadovautis ir Viešojo administravimo įstatymu (2008 m. rugsėjo 11 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1555/2008).
45. Tai, kad tokie Konkurencijos tarybos nutarimai turi atitikti Viešojo administravimo įstatymą inter alia 8 straipsnio reikalavimus, patvirtinta ir kiti Vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijos pavyzdžiai (žr., pvz., 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A556-1555/2008, 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-1934/2008, 2009 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-799/2009, 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444996/2010, 2010 m. lapkričio 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-1309/2010,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).
46. Konkretūs atsisakymo pradėti tyrimą atvejai nurodyti Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje. Konkurencijos taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu: (1) pareiškime nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys esminės žalos
šio įstatymo saugomiems interesams; (2) tirti pareiškime nurodytus faktus nepriklauso
Konkurencijos tarybos kompetencijai; (3) pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir
dėl jų yra priimtas Konkurencijos tarybos nutarimas ar įsiteisėjęs teismo sprendimas;
(4) pareiškėjas per Konkurencijos tarybos nustatytą laiką nepateikė tyrimui pradėti reikalingų duomenų ir dokumentų; (5) yra suėjęs Konkurencijos įstatymo 35 straipsnio 3
dalyje nurodytas senaties terminas; (6) Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
1 punkte nurodytų pažeidimų atveju skundžiamas viešojo administravimo subjekto teisės
aktas ar sprendimas buvo panaikintas, pakeistas ar nustojo galioti iki pareiškimo išnagrinėjimo Konkurencijos taryboje dienos; (7) nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti
šio įstatymo pažeidimą; (8) pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių tyrimas neatitinka
Konkurencijos tarybos veiklos prioritetų.
47. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje daugiausiai pasitaikė atvejų, kai
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kilo ginčai dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl to, jog pareiškime nurodyti faktai nepriklauso Konkurencijos tarybos kompetencijai (24 str. 4 d. 2 p.) ir nėra duomenų, kurie
leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą (24 str. 4 d. 7 p.).
48. Dėl atvejų, kai pareiškime nurodyti faktai nepriklauso Konkurencijos tarybos kompetencijai, pasisakyta apibendrinimo skyriuje ,,Konkurencijos tarybos
tiriami pažeidimai“.
49. Kalbant apie atvejus, kai tyrimą atsisakoma pradėti dėl to, jog nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą, primintina skyriuje ,,Konkurencijos
įstatymo pažeidimo tyrimo pradėjimas“ apibendrinta praktika, pagal kurią iš pareiškėjų
neturi būti reikalaujama pateikti visų tyrimui reikalingų duomenų ir dokumentų, o tik
tuos, kurie leistų įtarti galimą pažeidimą ir pradėti tyrimą, t. y. preliminariai įvertinti pareiškime nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, nevertinant, ar pareiškime nurodytų aplinkybių pakanka konstatuoti esant Konkurencijos įstatymo pažeidimą (2007 m.
lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-993/2007, 2010 m. rugsėjo 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A444-996/2010). Taigi Konkurencijos tarybai sprendžiant klausimą dėl tyrimo pradėjimo, šiame etape neturėtų būti vertinama, ar iš tikrųjų ir kokiais veiksmais buvo pažeistas ar nepažeistas Konkurencijos įstatymas. Tyrimui
pradėti pakanka nustatyti įtarimą apie galimą įstatymo pažeidimą. Todėl, kaip išaiškinta kitose Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtose bylose, Konkurencijos tarybos
išvados dėl pagrįstų įtarimų esant įstatymo pažeidimui trūkumo turėtų būti paremtos
pakankamai išsamiai atliktu konkrečios situacijos aplinkybių tyrimu. Atsisakant pradėti
tyrimą, negali būti apsiribojama pavienių faktinių aplinkybių įvertinimu ir / ar pernelyg abstraktaus pobūdžio argumentų nurodymu. Vertinimo dėl galimybės pradėti pažeidimo tyrimą ribos, nustatytinų aplinkybių apimtis turėtų priklausyti nuo skundžiamo
Konkurencijos įstatymo pažeidimo ypatumų. Asmenims pateikus pareiškimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo, kaip minėta, Konkurencijos taryba kiekvienu atveju
turi atlikti išsamų, visapusišką, objektyvų pareiškimo tyrimą. Atvejai, kai atsisakoma pradėti tyrimą, paprastai turėtų būti tokie, kai nėra gauta jokių duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą. Tačiau jeigu konkretaus pareiškimo nagrinėjimo metu
gaunami įrodymai, leidžiantys įtarti galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, tyrimas
dėl galimų konkurenciją ribojančių veiksmų turėtų būti pradėtas (2008 m. rugsėjo 11 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1555/2008, 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A444-996/2010, 2016 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-496-662/2016).
50. Taigi, kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, kiekvieną
kartą sprendžiant, ar dėl duomenų trūkumo yra pagrindas nepradėti tyrimo, atsižvelgiama į individualios situacijos aplinkybes. Nurodant konkrečius pavyzdžius, pažymėtina
administracinė byla Nr. A556-1555/2008, kurioje pareiškėjas Konkurencijos tarybai skundėsi dėl Tarptautinio Palangos oro uosto atsisakymo sudaryti su juo antžeminių paslaugų
teikimo sutartį. Sumažėjusi antžeminių paslaugų paklausa, ribota materialinė oro uosto
bazė, vykdomi rekonstrukcijos darbai – tai buvo aplinkybės, objektyviai pateisinusios
oro uosto atsisakymą sudaryti sutartį, kartu eliminavusios įtarimą dėl piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi ir leidusios Konkurencijos tarybai atsisakyti pradėti tyrimą
(2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1555/2008).
51. Administracinėje byloje Nr. A444-996/2010 pareiškėjas prašė atlikti tyrimą dėl
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vienos bendrovės atsisakymo tiekti jam produktus. Konkurencijos tarybos atsisakymas
buvo grindžiamas tuo, kad pareiškėjas į bendrovę dėl produktų pirkimo pirmą kartą kreipėsi 2007 m. gegužės 30 d., o atsisakymą tiekti produktus gavo tiktai 2007 m. lapkričio
14 d., t. y. beveik po pusės metų, tačiau pateiktoje pareiškėjo medžiagoje nebuvo duomenų, kad būtų rodyta iniciatyva ar kreiptasi į kitus bendrovės vaistinių preparatų platintojus dėl produktų tiekimo. Pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, kad bendrovės
preparatai negali būti pakeičiami kitais preparatais arba kad minėtų preparatų negalima
įsigyti iš kitų subjektų. Nebuvo pagrįsti ir teiginiai, kad atsisakydama parduoti vaistinius
preparatus, bendrovė prekiauja rinkoje vaistiniais preparatais su didesniais antkainiais.
Todėl vienintelė pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad bendrovė, tik po ilgo laiko atsakydama į pareiškėjo elektroninį laišką, atsisakė tiekti produktus pareiškėjui, nebuvo pakankama pagrįstiems įtarimams susiformuoti. Nustačius, kad Konkurencijos taryba tris kartus
kreipėsi į pareiškėją prašydama pateikti papildomą trūkstamą informaciją, kreipėsi į kitus
subjektus, taip pat įvertinus bylos medžiagą, šioje byloje spręsta, kad Konkurencijos taryba, nagrinėdama pareiškimą, veikė aktyviai bei atliko išsamų pareiškimo tyrimą (2010 m.
rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-996/2010).
52. Panašiai klausimas dėl atsisakymo pradėti tyrimą išnagrinėtas ir administracinėje byloje Nr. A10-757/2006 (2006 m. vasario 10 d. nutartis).
53. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pasitaikė atvejų, kai
Konkurencijos tarybos nutarimai atsisakyti pradėti tyrimą pripažinti nepagrįstais.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A5-993/2007 pareiškėjas prašė atlikti tyrimą dėl
Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų, kuriais, pasak jo, buvo daromos kliūtys pareiškėjui vykdyti lėktuvų eksploatavimo angaro statybos darbus, nors kompetentinga
institucija buvo išdavusi statybą leidžiantį dokumentą. Pareiškėjas pateikė šias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus (statybos leidimą, faktinių aplinkybių konstatavimo
protokolus, susirašinėjimo su oro uostu dokumentus, kt.). Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija nesutiko su Konkurencijos tarybos argumentu, kad apie galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą būtų galima kalbėti tik išsiaiškinus, ar oro uosto
veiksmai buvo teisėti kitų taikytinų teisės aktų (Statybos įstatymo, Aviacijos įstatymo ir
kt.) prasme. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kaip nurodė Vyriausiasis administracinis teismas, galimas ir tuo atveju, kai pažeidžiami ar nevykdomi kiti įstatymai ar
juos detalizuojantys teisės aktai. Byloje svarbia aplinkybe laikyta tai, kad ginčo nutarimo priėmimo metu pareiškėjo turimas statybos leidimas nebuvo nei panaikintas teismo
sprendimu, nei sustabdytas Statybos įstatymo nustatyta tvarka, o aplinkybė dėl prokuroro kreipimosi į teismą dėl minėto leidimo neteisėtumo, neegzistavo. Iš civilinių teisinių
santykių kilusių ginčų nagrinėjimas nereiškia, jog šio ginčo aplinkybės negali būti pripažintos Konkurencijos įstatymo pažeidimu. Galbūt neteisėti ūkio subjekto veiksmai gali
būti konstatuoti net ir sudarius taikos sutartį civilinėje byloje, jei būtų nustatyti visi būtini Konkurencijos įstatymo pažeidimo požymiai (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-993/2007).
54. Administracinėje byloje Nr. eA-496-662/2016 Konkurencijos tarybos išvada,
kad nėra prielaidų pradėti tyrimą, buvo paremta aplinkybėmis, kad piktnaudžiavimu
dominuojančia padėtimi pareiškėjų kaltinama bendrovė užima mažiau nei 40 procentų
žymėto dyzelino rinkos, šioje rinkoje veikia dar 9 subjektai, iš kurių kitas didelis konkurentas parduoda šiek tiek didesnį kiekį žymėto dyzelino nei kaltinama bendrovė. Be to,
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Lietuviškų degalinių sąjungos narių pardavimai veiksmų atlikimo laikotarpiu padidėjo, o
kaltinamos bendrovės tarpininkės ir Lietuviškų degalinių sąjungos narių sutartys, sudarytos su kaltinama bendrove, yra skirtingo pobūdžio, tačiau Vyriausiasis administracinis
teismas vertino, kad šiuo atveju nebuvo pakankamai išsamiai įsigilinta į situaciją ir neišanalizuoti kiti reikšmingi faktoriai.
55. Šiuo konkrečiu atveju pažymėta, kad Lietuviškų degalinių sąjungos narių
pardavimo kiekiai 2010–2013 metais galėjo didėti nebūtinai vien tik dėl to, jog įtariamas
ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos konkurencijai, bet dėl kitų veiksnių (pvz., ūkio
subjektų elgsenos, bendro ūkio augimo, didesnio dyzelino poreikio ir kt.). Konkurencijos
taryba, nepriklausomai nuo to, kad nebuvo nustatyta 40 procentų užimamos rinkos dalies, nepagrįstai nevertino kitų dominavimą rinkoje galinčių rodyti kriterijų (pareiškime buvo pateikti duomenys apie įtariamo ūkio subjekto taikomą kainodarą žymėtam
dyzelinui), taip pat nepagrindė, kodėl žymėto ir nežymėto dyzelino rinkas nagrinėtu
atveju išskyrė į dvi atskiras rinkas. Galų gale, anot Vyriausiojo administracinio teismo,
Konkurencijos taryba pernelyg abstrakčiai vertino ir sudarytas sutartis dėl dyzelino tiekimo, kadangi nepaisant išorinio sutarčių skirtumo, turėjo būti įsigilinta į jų turinį, sąlygas (agento atsakomybės klausimai, rizikos prisiėmimas, apribojimų nustatymas ir kt.)
bei faktinį poveikį galutinio vartotojo elgesiui atitinkamoje rinkoje (2016 m. vasario 15 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. eA-496-662/2016 ).
56. Iš apžvelgiamos praktikos matyti, kad tam tikrais atvejais konkretaus atsisakymo pradėti tyrimą pagrindo nurodymas nėra suabsoliutinamas. Pavyzdžiui, tais atvejais,
kai nėra duomenų, kad skundžiamais nesąžiningos konkurencijos veiksmais pažeidžiami daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai, galimas dviejų Konkurencijos įstatyme nustatytų atsisakymo pradėti tyrimą pagrindų taikymas: tirti pareiškime nurodytus
faktus nepriklauso Konkurencijos tarybos kompetencijai (2003 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-355/2003); nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą (2011 m. birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A858-2288/2011).
57. Pažymėtina, kad atsisakymo pradėti Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimą
(pranešimo (skundo) nagrinėjimo procedūrą) pagrindai įtvirtinti Reklamos įstatymo 25 straipsnyje6. Vienas iš jų nurodytas šio straipsnio 5 dalies 6 punkte – pranešime
(skunde) nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys žalos šio įstatymo saugomiems
asmenų interesams. Aiškindamas šią įstatymo normą, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog Reklamos įstatymas nenustato požymių ar kriterijų, pagal kuriuos nustatoma Reklamos įstatymo 25 straipsnio 5 dalies 6 punkte nurodyta sąlyga –
pranešime (skunde) nurodomi faktai yra mažareikšmiai, nedarantys žalos šio įstatymo
saugomiems asmenų interesams, todėl tokios vertinamosios sąlygos buvimo / nebuvimo
konstatavimas kiekvienu konkrečiu atveju yra reklamos priežiūros institucijų diskrecija,
ribojama tik teisės aktų nuostatomis (2016 m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-2021-624/2016).
58. Atkreiptinas dėmesys, kad Konkurencijos taryba 2013 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1S-134 yra patvirtinusi Paaiškinimus dėl mažareikšmiškumo Lietuvos
Respublikos reklamos įstatymo bylose, kuriuose nurodyti pagrindiniai faktų pripažini6
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Pažymėtina, kad iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Reklamos įstatyme nebuvo įtvirtinta savarankiškų atsisakymo
pradėti tyrimą pagrindų, o buvo vadovaujamasi Konkurencijos įstatymu.
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mo mažareikšmiais požymiai ir kuriais vadovaudamasi Konkurencijos taryba vertina,
ar Reklamos įstatymo pagrindu Konkurencijos tarybai pateiktame pranešime (skunde)
nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys žalos Reklamos įstatymo saugomiems
interesams.
59. Administracinėje byloje Nr. A-2021-624/2016 ginčo dėl to, kad interneto tinklalapyje www.ezys.lt skleistos reklamos teiginys „SIM ir papildymo kortelės Tau nieko
nekainuos, papildomai už numerio perkėlimą mokėti taip pat nereikia“ galėjo klaidinti vartotojus, nebuvo, šis faktas, kaip nurodė Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija, savaime nereiškė, kad UAB „Omnitel“ privalo būti patraukta atsakomybėn, kadangi šis faktas, jį įvertinus susijusių aplinkybių kontekste, yra mažareikšmis, iš esmės
nedarantis žalos Reklamos įstatymo saugomiems asmenų interesams dėl Konkurencijos
tarybos nurodytos aplinkybės (santykinai nedidelis reikalavimų neatitinkančios reklamos
sklaidos mastas), ir, kas teisėjų kolegijos vertinimu, ne mažiau svarbu, dėl nežymaus reklamos poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui (2016 m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2021-624/2016).
II.3. Įgaliotų pareigūnų veiksmai atliekant tyrimą
60. Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimą atlieka Konkurencijos tarybos įgalioti jos administracijos darbuotojai (toliau – ir Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai) (Konkurencijos įstatymo 22 str. 2 d.). Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje reglamentuojamos Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisės ir pareigos atliekant
tyrimą. Viena iš tokių teisių – gauti iš ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų
bei viešojo administravimo subjektų dokumentus, duomenis ir kitą informaciją, reikalingus tyrimui atlikti. Nurodytą informaciją ir paaiškinimus šie subjektai ir asmenys turi teisę pateikti Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams ir savo iniciatyva
(Konkurencijos įstatymo 25 str. 1 d. 8 p.).
61. Kaip ne kartą yra konstatavęs Vyriausiasis administracinis teismas, teisės neduoti parodymų prieš save apimtis konkurencijos teisės pažeidimo tyrimo procedūroje
yra siauresnė negu baudžiamajame procese. Tiriamas ūkio subjektas negali atsisakyti
suteikti informacijos motyvuodamas tuo, jog ji yra kaltinanti, t. y. gali būti naudojama konstatuoti konkurencijos teisės pažeidimą. Tačiau Konkurencijos taryba savo
klausimais negali piktybiškai versti tiriamų ūkio subjektų pripažinti pažeidimo padarymą (2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008, 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 16, 2008).
62. Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, prieš atlikdami Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje nurodytus veiksmus, turi pateikti Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus, tyrimo tikslus ir terminus (Konkurencijos įstatymo
25 str. 4 d.).
63. Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad ši Konkurencijos
įstatymo norma reglamentuoja Konkurencijos tarybos pareigūnų pareigą, prieš atliekant tyrimo veiksmus, pateikti atitinkamą dokumentą, taip pat šio dokumento turinį. Tokios pareigos įtvirtinimu įstatyme siekiama suteikti tiriamiems ūkio subjektams,
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taip pat kitiems tyrime dalyvaujantiems ūkio subjektams galimybę įsitikinti konkrečių
Konkurencijos tarybos pareigūnų atliekamų tyrimo veiksmų teisėtumu, sužinoti savo
bendradarbiavimo su Konkurencijos taryba pareigos apimtį bei Konkurencijos įstatymo
26 straipsnio 1 dalyje7 nurodytų veiksmų įvykdymo terminus.
64. Priešingai nei teigė Konkurencijos taryba, Vyriausiasis administracinis teismas
nurodė, kad vykdant tyrimą, nepakanka remtis vien Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu8, kuris nustato, jog Konkurencijos taryba duoda privalomus nurodymus ūkio subjektams, tarp jų – komerciniams bankams ir kitoms kredito įstaigoms bei
valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, pateikti finansinius bei kitus dokumentus,
taip pat ir turinčius komercinių paslapčių, ir kitą informaciją, reikalingą rinkoms tirti ar
kitiems Konkurencijos tarybos uždaviniams vykdyti. To paties straipsnio 1 dalies 5 punkte9 yra aiškiai išskirta atskira Konkurencijos tarybos įgaliojimų grupė – tirti ir nagrinėti
Konkurencijos įstatymo pažeidimus bei taikyti pažeidėjams atitinkamas sankcijas. Tuo
tarpu būtent Konkurencijos įstatymo 26 straipsnis apibrėžia Konkurencijos tarybos pareigūnų konkrečias teises ir pareigas, atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų. Sistemiškai aiškinant šias Konkurencijos įstatymo nuostatas, darytina išvada,
jog Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalis10 taikytina ne tik pažeidimu įtariamo
ūkio subjekto, bet ir kitų su tyrimu susijusių ūkio subjektų atžvilgiu. Todėl Konkurencijos
įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos nepateikimas arba neišsamus pateikimas gali pažeisti tik konkretaus ūkio subjekto, dėl kurio atliekami Konkurencijos
įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, teises. Nagrinėtu atveju nei vienas iš
tyrime dalyvavusių ūkio subjektų (išskyrus pareiškėją) neskundė ginčijamu laikotarpiu
nuo 2005 m. kovo 15 d. iki 2005 m. liepos 13 d. jų atžvilgiu atliktų Konkurencijos tarybos
pareigūnų veiksmų.
65. Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A442-715/2018
taip pat nurodė, kad aptariamoje įstatymo nuostatoje įtvirtinta Konkurencijos tarybos
pareiga nereiškia, kad Konkurencijos tarybos pareigūnai privalo kiekvieną kartą pateikti
atitinkamą Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo remiantis pareigūnai vykdys atskirus
tyrimo veiksmus. Konkurencijos įstatyme aiškiai numatyta, jog tam, kad ūkio subjektas
galėtų įsitikinti Konkurencijos tarybos pareigūnų atliekamų veiksmų teisėtumu, pakanka
pateikti dokumentą, kuriame išvardijami atitinkamų Konkurencijos tarybos pareigūnų
įgaliojimai, atliekamo tyrimo tikslai ir terminai. Konkurencijos tarybos pareigūnų įgaliojimai pirmiausiai atskleidžiami nurodant atitinkamą teisinį pagrindą, kuriuo remiantis
šie pareigūnai įgyja teisę vykdyti tyrimo veiksmus. Nurodant tyrimo tikslą, pakanka paminėti, kad vykdomas vieno ar kito ūkio subjekto veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo ar kitoms nuostatoms tyrimas. Taigi Konkurencijos tarybos pareigūnai, atliekantys Konkurencijos įstatymo ar kitų nuostatų pažeidimo tyrimą, visuomet turėtų laikytis
Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalies reikalavimų ir kiekvieną kartą, prieš atlikdami atskirus to paties straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus veiksmus, pateikti atitinkamiems ūkio subjektams Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, trumpai atskleidžiantį jos pareigūnų įgaliojimus (atliekamų veiksmų teisinį pagrindą), tyrimo tikslą ir
veiksmų įvykdymo terminus.
7
8
9
10
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66. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje
Nr. A442-715/2008, kurioje išdėstyti pirmiau minėti išaiškinimai, konstatavo, kad aptarta informavimo pareiga buvo pažeista, atsižvelgus į tai, kad Konkurencijos tarybos nutarimas papildyti tyrimą nauju inkriminuojamu pažeidimu nepagrįstai buvo pripažintas
konfidencialiu. Tačiau toks informavimo pareigos pažeidimas nebuvo laikytas esminiu
procedūriniu pažeidimu, kadangi buvo aiškiai matyti, jog šis pažeidimas neturėjo jokio
svarbaus poveikio galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo turiniui. Iš bylos medžiagos buvo aišku, kad savo paklausimuose Konkurencijos tarybos pareigūnai ginčo laikotarpiu nenurodė tik tyrimo išplėtimo fakto, tačiau laikėsi kitų Konkurencijos įstatymo
26 straipsnio 4 dalies reikalavimų – buvo nurodomas pirminis vykdomo tyrimo teisinis
pagrindas ir tyrimo tikslas, atsakymų pateikimo terminai, o klausimai, apibrėžiantys atsakymų ribas, buvo formuluojami taip, jog nebuvo siekiama piktnaudžiauti respondentų nežinojimu apie minėtą tyrimo apimties išplėtimą. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija
pripažino nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, jog visi per ginčo laikotarpį
Konkurencijos tarybos pareigūnų vykdyti tyrimo veiksmai, taip pat surinkti įrodymai,
yra neteisėti (2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-715/2008,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
67. Dėl galimybės Konkurencijos tarybai atliekant tyrimą remtis ikiteisminio tyrimo duomenimis Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad Konkurencijos
įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, jog Konkurencijos taryba bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis ir
organizacijomis teisės aktų ir susitarimų, numatančių bendradarbiavimą, nustatyta tvarka. Tam, kad būtų tinkamai atliktas tyrimas dėl galimo konkurencijos normų pažeidimo,
Konkurencijos taryba gali naudoti visas prieinamas įrodinėjimo priemones, be kita ko,
gautas bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, taigi ir remtis ikiteisminio tyrimo
metu užfiksuotais duomenimis. Konkurencijos tarybai atliekant tyrimą ikiteisminio tyrimo duomenys naudojami ne tam tikrų asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimo
išsprendimui, bet Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimui reikšmingų aplinkybių nustatymui. Šie duomenys yra tiriami ir vertinami ne asmenų kaltės baudžiamojo proceso
požiūriu nustatymui, o pagal administracinio proceso įrodinėjimo taisykles, kaip ir bet
kurie kiti administraciniame procese pateikti įrodymai. Vėliau, ginčui persikėlus į teismą,
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka surinkti duomenys
administracinio teismo vertinami tik kaip viena iš įrodinėjimo priemonių, kurių įrodomoji vertė turėtų būti papildomai tikrinama ir nustatoma kartu su kitais administracinėje byloje surinktais įrodymais (2017 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-909-552/2017, taip pat žr. 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A-417-822/2017).
68. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo iškilęs klausimas dėl galimybės atlikti tyrimo veiksmus dėl tų ūkio subjektų, kurie nėra įvardyti Konkurencijos
tarybos nutarime pradėti tyrimą.
69. Apžvelgiamu atveju Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo paskirtos baudos, buvo priimtas tik dėl AB „Mažeikių nafta“, kuri yra patronuojanti įmonė SIA
„Mažeikių nafta Tirdzniecibas Nams“ ir OU „Mažeikių Nafta Trading House“ atžvilgiu.
Vyriausiasis administracinis teismas laikėsi pozicijos, kad šios AB „Mažeikių nafta“ dukterinės įmonės negali naudotis veikimo laisve, nustatydamos savo ekonominį elgesį rin453
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koje, nes yra kontroliuojamos patronuojančios įmonės. Patronuojanti įmonė atsako ir už
savo kontroliuojamų dukterinių įmonių veiksmus, jei tokia patronuojanti įmonė gali daryti lemiamą įtaką savo dukterinių įmonių ekonominiam elgesiui. Išimtimi galėtų būti
tik tokia situacija, kai įrodoma, jog dukterinė įmonė elgėsi visiškai nepriklausomai nuo
patronuojančios įmonės. Nagrinėtu atveju nebuvo pateikta įrodymų, kad SIA „Mažeikių
nafta Tirdzniecibas Nams“ ir OU „Mažeikių Nafta Trading House“ elgėsi nepriklausomai nuo patronuojančios įmonės AB „Mažeikių nafta“ ir sudarė atskirus ūkio subjektus
Konkurencijos įstatymo prasme, kurių atžvilgiu reikėtų pradėti savarankiškus tyrimus
(2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
70. Šiame kontekste atskirai paminėtina Vyriausiojo administracinio teismo
praktika, kurioje aiškinamos Konkurencijos tarybos teisių (veiksmų), reglamentuojamų
Reklamos įstatyme, turinys bei apimtis.
71. Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad priežiūros
institucijos, atlikdamos šio įstatymo reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą, turi teisę, be
kita ko, įpareigoti reklaminės veiklos subjektus nutraukti šiame įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkančios reklamos naudojimą.
72. Dėl šios Konkurencijos tarybos teisės apimties pažymėtina administracinė
byla Nr. A858-1184/2010, kurioje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo
dalies, kuria pirmosios instancijos teismas vietoj Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nustatyto įpareigojimo UAB „Tez Tour“ per 2 darbo dienas nuo
Nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai
pranešimai“ nutraukti 1 punkte nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą, jeigu šie
veiksmai dar yra tęsiami, t. y. vartotojams, užsakantiems poilsį viešbutyje „Kadikale
Resort”, sutartyje atskiru punktu nurodyti teisingą informaciją apie oro uosto atstumą iki
viešbučio nustatė įpareigojimą UAB „Tez tour“ per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“
nutraukti 1 punkte nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą. Pirmosios instancijos
teismas tokį įpareigojimo pakeitimą grindė tuo, kad Konkurencijos taryba, priimdama
nutarimą, galėjo duoti tik nurodymą nutraukti konkrečios klaidinančios reklamos naudojimą, kurią Konkurencijos taryba ištyrė, o kiti įpareigojimai neatitinka Reklamos įstatymo nuostatų ir prieštarauja kitiems teisės aktams, nustatantiems turizmo paslaugų teikimo sutarties sudarymą ir jos turinį (Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Lietuvos
Respublikos civilinis kodeksas).
73. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, nurodė, kad pagal aktualų teisinį reguliavimą (be kita
ko, Valstybinio turizmo departamento patvirtintas Turizmo paslaugų teikimo sutarties
standartines sąlygas), atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, turizmo paslaugų sutarties
sąlygos gali būti keičiamos, papildomos, o tai reiškia, jog ir išaiškėjus tam tikriems reklaminių teiginių neatitikimams tikrovei, sutarties sąlygos galėtų būti platesnės nei patvirtintosios Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinėse sąlygose. Todėl Konkurencijos
tarybos nutarimu nustatytas įpareigojimas yra pagrįstas ir teisėtas, juo nėra pažeidžiamos
pareiškėjo teisės, kadangi pareiškėjas nėra įpareigojamas visais atvejais pakeisti standartines sutarčių sąlygas, bet įpareigojamas tai padaryti tuo atveju, jei nurodyta klaidinanti reklama naudojama iki šiol ir tik konkretaus viešbučio atžvilgiu, toks įpareigojimas yra
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pakankamai aiškiai suformuluotas ir tikslus, neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymui, Reklamos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 3 punktui11. Nėra pagrindo teigti, kad šiuo
įpareigojimu Konkurencijos taryba įsiterpia į turizmo paslaugų teikimo sutarčių sudarymą (2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1184/2010, taip pat žr.
2008 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-997/2008).
74. Atsižvelgiant į Reklamos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktą,
Konkurencijos taryba taip pat turi teisę įpareigoti reklaminės veiklos subjektus, kurių reklama pripažinta klaidinančia ar neleidžiama lyginamąja, ją paneigti ir nustatyti šio įpareigojimo įvykdymo terminus, tvarką ir sąlygas.
75. Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog įpareigojimas paneigti
klaidinančią reklamą nėra sankcija. Tokia priemonė nėra numatyta Reklamos įstatymo
šeštajame skirsnyje, nustatančiame atsakomybės už Reklamos įstatymo pažeidimus taikymo pagrindus ir tvarką. Tai yra Konkurencijos tarybos vykdomos reklamos kontrolės
priemonė, taikoma siekiant užkirsti kelią vartotojų klaidinimui ar sumažinti neigiamus
klaidinančius reklamos padarinius. Dėl to sprendžiant tokios priemonės taikymo klausimą, pagrindinis kriterijus yra vartotojų interesų apsauga (2005 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-930/2005, 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartis byloje
Nr. A756-1436/2008).
76. Administracinėje byloje Nr. A858-806/2010 taip pat pažymėta, kad nagrinėjamu atveju yra svarbu įgyvendinti Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą vartotojų teisę gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas, nes nepaneigus pareiškėjo vykdytos reklamos, vartotojų sąmonėje liktų klaidinga informacija apie
„BIGBANK AS“ teikiamo vartojimo kredito paslaugos turinį. Atsižvelgtina ir į tai, kad
vartotojų teisių apsaugos užtikrinimas, kuris susijęs su žymios visuomenės dalies narių
teisėmis, nagrinėtos bylos kontekste laikytas svarbesniu teisiniu gėriu nei „BIGBANK
AS“ galimi nuostoliai, tikėtinai kilsiantys įgyvendinant Konkurencijos tarybos nutarimą. Konkurencijos tarybos nustatytu būdu nepaneigus klaidinančios „BIGBANK AS“
reklamos, vartotojų patirta žala būtų didesnė nei galimi pareiškėjo nuostoliai, tikėtinai
kilsiantys paneigiant klaidinančią reklamą ir įgyvendinant kitus Konkurencijos tarybos
įpareigojimus. Nagrinėjamu atveju teikiama vartojimo kredito paslauga yra orientuota į
pakankamai didelę visuomenės dalį, todėl visuomenės narių (vartotojų, kurie, tikėtina,
gali naudotis vartojimo kreditais) teisės turi būti tinkamai apsaugotos (2010 m. gegužės
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-806/2010).
77. Kita vertus, įpareigojimas paneigti reklamą tam tikrais atvejais gali būti netikslintas, atsižvelgiant į laiką, praėjusį nuo reklamos skelbimo pabaigos, kadangi tokio įpareigojimo vykdymas gali sukelti didesnį neigiamą poveikį vartotojams nei jo neskelbiant.
Štai administracinėje byloje Nr. A1-930/2005 vertinta, kad akcijos priminimas ir papildoma su ja susijusi informacija vartotojams galėtų sukelti tam tikrų papildomų neaiškumų
ir asociacijų, galinčių juos klaidinti. Be to, Konkurencijos tarybos įpareigojimas buvo suformuluotas abstrakčiai, nenurodant konkretaus paneigimo turinio, o tai neatitinka viešojo administravimo principų ir Viešojo administravimo įstatyme nustatytų individualaus administracinio akto reikalavimų (2005 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A1-930/2005)
11 Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 5 punktas.
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78. Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad Konkurencijos
tarybos įgalioti pareigūnai, įgyvendindami jiems šio įstatymo ir Konkurencijos tarybos suteiktas teises, tyrimo veiksmus įformina raštu – surašo dokumentus (aktus, protokolus, reikalavimus ir pan.). Šių dokumentų formą ir pildymo tvarką nustato
Konkurencijos taryba.
79. Vienoje iš bylų, atsižvelgiant į paminėtą nuostatą, buvo sprendžiama, ar apklausų protokolai, kuriuose nėra atskleidžiamas išsamus duotų paaiškinimų turinys, gali
būti pripažinti tinkamais įrodymais pagrindžiant padarytą pažeidimą. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, iš dalies sutikusi su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad tokie protokolai neatitinka turiniui keliamų reikalavimų, taip pažeidžiant
pareiškėjo teises į gynybą ir teisingą procesą, neužtikrinant apklausiamųjų asmenų teisės
duoti pastabas dėl protokolo, pažymėjo, kad remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 1 dalimi12, įrodymai administracinėje byloje
yra visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso
šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. To paties straipsnio antroje dalyje nustatyta, kad garso
įrašai taip pat gali būti pripažįstami įrodymais. Taigi, kaip nurodė Vyriausiasis administracinis teismas, net ir pripažinus, jog Konkurencijos tarybos pareigūnai, nesurašydami
išsamių paaiškinimų protokolų, stricto sensu pažeidė Konkurencijos įstatymą, tai neleidžia daryti išvados, kad dėl tokio formalaus procedūrinio pažeidimo, nustatant paaiškinimų turinį, negalima remtis garso įrašais, net jei garso įrašas Konkurencijos tarybos
atliekamoje tyrimo procedūroje laikytinas antriniu įrodymų fiksavimo būdu.
80. Šiame kontekste Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip
pat nesutiko su pareiškėjo teiginiu, jog darant garso įrašą, atimama galimybė pateikti
pastabas dėl paaiškinimų turinio ir pasitikrinti, ar pareiškėjas teisingai suprato klausimus
ir ar teisingai į juos atsakė. Konkrečiu atveju nustatyta, kad pareiškėjo atstovams buvo
sudaryta pakankamai galimybių naudotis Konkurencijos tarybos pareigūnų padarytais
apklausų garso įrašais. Be to, pareiškėjas šioje byloje nepateikė pakankamai svarių
argumentų, kodėl daryti garso įrašai dėl savo pobūdžio ar techninių savybių turi būti
pripažįstami neleistinais įrodymais. Atsižvelgus į tai, daryta išvada, kad garso įrašai
byloje pripažintini įrodymais ir turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais (2008 m.
gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
81. Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Konkurencijos
tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimai atliekant tyrimo veiksmus, nustatytus
Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, yra privalomi. Už šių reikalavimų nevykdymą taikomos įstatymų nustatytos sankcijos.
82. Vienoje iš bylų kilus ginčui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo skirti ūkio subjektui baudą už tai, kad jis nepateikė reikalautos informacijos tyrimui, pareiškėjas nurodė, kad Konkurencijos taryba galėjo pasinaudoti jai įstatymų suteiktomis teisėmis ir
savarankiškai paimti tuo metu tyrimui reikalingus duomenis. Vyriausiasis administracinis teismas šiuo aspektu pažymėjo, kad Konkurencijos įstatymas iš tikrųjų suteikia teisę
Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atliekant tyrimą ir gavus teismo leidimą
12 Pagal įstatymo redakciją nuo 2016 m. liepos 1 d.
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įeiti ir atlikti patikrinimą ūkio subjekto naudojamose patalpose, teritorijoje ir transporto
priemonėse, tačiau tai nepaneigia minėtoje Konkurencijos įstatymo normoje nustatytos
pareigos paklusti Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimams, duotiems atliekant to paties straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus (taip pat reikalavimui pateikti informaciją) (2012 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012).
II.4. Komercinių paslapčių, tarnybinio naudojimo ir kitų dokumentų apsauga
83. Komercinių paslapčių, tarnybinio naudojimo ir kitų dokumentų apsauga reglamentuojama Konkurencijos įstatymo 21 straipsnyje, kurio 1 dalis įtvirtina, kad
Konkurencijos taryba ir jos administracijos darbuotojai privalo saugoti atliekant šio įstatymo laikymosi priežiūrą sužinotas ūkio subjektų komercines ir profesines paslaptis ir be
ūkio subjekto sutikimo gali naudoti jas tik tiems tikslams, dėl kurių jos buvo pateiktos.
84. Dėl ūkio subjektų komercinių paslapčių to paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ūkio subjektai, teikdami dokumentus ar kitą informaciją Konkurencijos tarybai
arba nedelsdami, kai tik patys arba iš Konkurencijos tarybos sužino, kad Konkurencijos
taryba turi dokumentų ar kitos informacijos, sudarančios jų komercinę paslaptį, turi pateikti Konkurencijos tarybai prašymą dėl jų komercinių paslapčių apsaugos. Prašyme turi
būti aiškiai nurodyta, kurią informaciją Konkurencijos taryba turėtų laikyti ūkio subjekto
komercine paslaptimi. Konkurencijos taryba ar jos įgaliotas pareigūnas priima sprendimą dėl prašymo ir apie tai praneša ūkio subjektui. Jeigu ūkio subjektas nepateikia nurodyto prašymo dėl komercinių paslapčių apsaugos, laikoma, kad Konkurencijos tarybos
apie ūkio subjektą turima informacija nėra komercinę paslaptį sudaranti informacija
(Konkurencijos įstatymo 21 str. 4 d.).
85. Vyriausiasis administracinis teismas yra atkreipęs dėmesį, kad medžiagos pripažinimas komercine ūkio subjekto paslaptimi yra Konkurencijos įstatyme ir Darbo reglamente įtvirtinta procedūra. Konkurencijos tarybos administracijos pareiga apsaugoti
ūkio subjektų komercines paslaptis, be kita ko, turėtų būti siejama su Konkurencijos tarybos darbo reglamente įtvirtinta tokios apsaugos įgyvendinimo tvarka (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012, 2014 m. balandžio 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-253/2014, 2016 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
86. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, jog
Konkurencijos įstatymo nuostatos nesuteikia Konkurencijos tarybos pareigūnams teisės savo iniciatyva užslaptinti dalį tyrimo medžiagos ir savo nuožiūra dalį informacijos
pripažinti atitinkamų ūkio subjektų komercine paslaptimi bei laikyti ją konfidencialia
informacija. Tai reiškia, kad Konkurencijos tarybos pareigūnai gali imtis tam tikros informacijos apsaugos priemonių, tik gavę suinteresuoto asmens prašymą dėl komercinių
paslapčių apsaugos ir dėl to priėmę motyvuotą sprendimą (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).
87. Konkurencijos taryba neturi pagrindo konfidencialia pripažinti informaciją
tik išanalizavusi visų ūkio subjektų prašymus, informacijos pripažinimą konfidencialia
Konkurencijos taryba pagrįstai gali atlikti ir gavusi kiekvieno iš ūkio subjektų prašymus
(2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-253/2014, 2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
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II.5. Konkurencijos tarybos pareigūnų (darbuotojų) veiksmų apskundimas
88. Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamas
Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir priimtų sprendimų apskundimas. Teisę Konkurencijos tarybai apskųsti Konkurencijos tarybos įgaliotų
pareigūnų ir kitų darbuotojų procedūros dėl šio įstatymo pažeidimo metu atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus turi ūkio subjektai ar kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų teisės. Skundas pateikiamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo sužinojimo
apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus dienos. Konkurencijos tarybos sprendimas
dėl tokio skundo turi būti priimtas per dešimt dienų nuo skundo gavimo dienos.
89. Jeigu skundą padavę ūkio subjektai ar kiti asmenys nesutinka su Konkurencijos tarybos sprendimu arba jeigu Konkurencijos taryba nepriėmė nutarimo per dešimt dienų, jie
turi teisę paduoti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundo padavimas
procedūros dėl šio įstatymo pažeidimo nesustabdo (Konkurencijos įstatymo 32 str. 3 d.).
90. Šioje dalyje pirmiausia pažymėtina, kad iš Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos matyti, jog Konkurencijos įstatymo 32 straipsnyje įtvirtinta ginčų nagrinėjimo
tvarka taikoma tais atvejais, kai ginčijami tam tikri Konkurencijos tarybos įgaliotų
pareigūnų veiksmai ar sprendimai, priimti procedūros dėl Konkurencijos įstatymo
pažeidimo tyrimo metu. Tuo atveju, kai ginčas kyla dėl Konkurencijos tarybos įgaliotų
pareigūnų veiksmų ar sprendimų, nesusijusių su įstatymo pažeidimo tyrimo procedūra,
paminėta tvarka netaikoma, ir ginčo priskirtinumas administraciniams teismams gali
būti sprendžiamas, sistemiškai atsižvelgiant į asmenų teisę gauti informaciją iš valstybės
institucijų ir savivaldybių institucijų ir įstaigų reglamentuojančias teisės normas.
91. Štai administracinėje byloje Nr. A858-1626/2014 Vyriausiasis administracinis
teismas nurodė, kad Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos
kartu su Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (kuriuo detalizuojamos konstitucinės teisės gauti informaciją, įtvirtintos
Konstitucijos 25 straipsnyje, sąlygos ir tvarka, taip pat realizuojamas konstitucinis atsakingo valdymo / gero administravimo principas), taip pat Europos Sąjungos pagrindinių
teisių chartijos 41 straipsnio, įtvirtinančio teisę į gerą administravimą, 2 dalies b punktu,
kuriame nurodyta, kad ši teisė apima kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo.
92. Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjas Konkurencijos tarybos prašė pateikti jam
tam tikrus dokumentus – pažymas, kuriose apibrėžiamos atitinkamos rinkos ir kurių pagrindu buvo priimti Konkurencijos tarybos nutarimai leisti bendrovei vykdyti koncentracijas. Šiuos dokumentus pareiškėjas prašė pateikti ne Konkurencijos tarybai vykdant
kokią nors Konkurencijos įstatymo pagrindu atliekamą procedūrą, o pažymas, kurios
buvo sudarytos anksčiau vykdytų administracinių procedūrų metu. Todėl byloje ginčytas
Konkurencijos tarybos įgalioto pareigūno sprendimas „Dėl prašymo susipažinti su bylos
medžiaga“ negali būti laikomas Konkurencijos tarybos darbuotojo priimtu sprendimu,
susijusiu su Konkurencijos tarybai šiuo įstatymu ir kitais įstatymais priskirtų specifinių
funkcijų atlikimu. Todėl šiuo atveju Konkurencijos įstatymo 32 straipsnyje nustatyta išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka netaikytina (2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1626/2014).
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93. Vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad Konkurencijos
įstatymo 32 straipsnyje nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka netaikytina ir tais atvejais, kai
įstatymo pažeidimo tyrimo procedūros metu atlikti Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai skundžiami jau pasibaigus tyrimui ir priėmus galutinį Konkurencijos
tarybos nutarimą dėl įstatymo pažeidimo. Toks išaiškinimas pateiktas administracinėje
byloje, kurioje ginčyti Konkurencijos tarybos veiksmai neleidžiant susipažinti su visa tyrimo medžiaga, nors kitoje byloje jau buvo ginčijamas galutinis Konkurencijos tarybos
nutarimas.
94. Administracinėje byloje Nr. eAS-884-858/2015 nurodyta, kad sprendžiant, ar
konkretūs Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai ar priimti sprendimai gali
būti skundžiami nurodyta tvarka ir būti savarankišku administracinės bylos dalyku, turi
būti vertinamas priimtas aktas, žvelgiama į jo priėmimo kontekstą, ar realiai būtų apginti
pareiškėjo interesai. Atsakymas dėl tokio savarankiško proceso inicijavimo turi būti pateikiamas, viena vertus, atsižvelgus į konkrečių faktinių aplinkybių kontekstą, tam tikrose
situacijose inter alia į tai, kaip pateiktas prašymas yra susijęs su jau baigtomis procedūromis dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimo (priimto Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumo kvestionavimu kitame teisminiame procese); kita vertus, turi
būti įvertinama ir tai, kad asmeniui tokiu priimtu sprendimu nebūtų visiškai apribojama
teisė į teisminę gynybą skundžiant jo teisių, interesų pažeidimą.
95. Savo prašymus panaikinti ginčo nutarimą ir įpareigoti Konkurencijos tarybą
supažindinti pareiškėją su visa galutinio nutarimo dėl įstatymo pažeidimo tyrimo bylos
medžiaga (be kita ko, konfidencialia) pareiškėjas aptariamu atveju tiesiogiai siejo su galimais jo teisių pažeidimais Konkurencijos tarybai atliekant tyrimą, kurį pabaigus buvo
priimtas galutinis nutarimas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas jau buvo nagrinėjamas
Vilniaus apygardos administraciniame teisme.
96. Vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad dviejų paralelių procesų
inicijavimas yra beprasmis, nes pareiškėjo argumentai dėl nesupažindinimo su tyrimo
medžiaga, medžiagos pripažinimo konfidencialia procedūros metu, kurią baigus buvo
priimtas galutinis nutarimas, bus vertinami Vilniaus apygardos administracinio teismo
administracinėje byloje. Tokių dviejų teisminių procesų inicijavimas ir de facto sutampančių aspektų vertinimas nebūtų suderinamas su proceso ekonomiškumo principu, be
to, tokiu procesu būtų įsiterpiama į Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje atliekamą vertinimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas,
nagrinėdamas administracinę bylą, turės, be kita ko, vertinti ir pareiškėjo argumentus dėl teisės į gynybą pažeidimo Konkurencijos tarybai atliekant tyrimą. Be to, pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 1 dalį13, proceso dalyviai turi teisę
teisme susipažinti su byloje esančiais dokumentais, kita medžiaga (įskaitant elektroninę
bylą) ir teismo (teisėjo) leidimu gauti mokamas jų kopijas (skaitmenines kopijas) bei išrašus. Taigi nagrinėjant administracinę bylą, kurioje ginčijamas tiesiogines pasekmes pareiškėjui sukėlęs nutarimas, pareiškėjas galės, be kita ko, teikti prašymą leisti susipažinti
su visa Konkurencijos tarybos nutarimo bylos medžiaga. Atitinkamai, nurodytais būdais
pareiškėjas gali apginti savo galbūt pažeistas teises, neleidžiant susipažinti su visa tyrimo
medžiaga, kurį atlikus ir buvo priimtas galutinis nutarimas (2015 m. rugsėjo 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eAS-884-858/2015).
13 Šiuo metu galiojančios įstatymo redakcijos (nuo 2018 m. sausio1 d.) 49 straipsnio 1 dalis.
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II.6. Tyrimo terminas, jo pratęsimas ir tyrimo papildymas
97. Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Konkurencijos taryba turi baigti tyrimą ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo nutarimo pradėti tyrimą
priėmimo dienos. Konkurencijos taryba motyvuotu nutarimu kiekvieną kartą šį terminą
gali pratęsti ne ilgiau kaip trims mėnesiams.
98. Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad atsižvelgiant į nurodytas Konkurencijos įstatymo nuostatas, Konkurencijos tarybos vykdomas tyrimas nėra
apribotas naikinamaisiais terminais. Šioje įstatymo normoje yra nustatyti procedūrinio
pobūdžio nurodymai Konkurencijos tarybai, kaip veikti, kad būtų efektyviai įgyvendintos jos funkcijos. Terminas, per kurį Konkurencijos taryba turi atlikti tyrimą (penki mėnesiai), skirtas ne asmens pažeistai teisei ginti, o valstybės institucijos funkcijoms
įgyvendinti. Konkurencijos įstatyme nenustatyta, kiek kartų ir kokiam maksimaliam laikui gali būti pratęstas terminas, per kurį Konkurencijos taryba privalo užbaigti tyrimą,
bei nėra nustatyta, kad tyrimas gali būti nutrauktas dėl pernelyg ilgos tyrimo trukmės.
Nesutiktina, kad pasibaigus penkių mėnesių terminui, Konkurencijos taryba turi pradėti
naują tyrimą. Konkurencijos įstatyme taip pat nėra nustatyta, kad po penkių mėnesių,
jei šis terminas nėra pratęstas, tyrimas turi būti baigtas. Tyrimo pabaigą aiškiai reglamentuoja Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 2 dalis, nustatanti, kad tyrimas laikomas
baigtu, kai Konkurencijos taryba patvirtina įgaliotų pareigūnų tyrimo išvadas dėl įtariamo pažeidimo (išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32,
2016, 2017 m. rugsėjo 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-3075-822/2017).
99. Pažymėtina, kad nepaisant to, jog įstatymas neįtvirtina maksimalaus termino,
vienoje iš bylų vertinta, jog formaliai Konkurencijos taryba nepažeidė Konkurencijos
įstatyme įtvirtintų tyrimo terminų, kita vertus, net ir įvertinus tyrimo apimtį bei sudėtingumą, tyrimo termino papildomas pratęsimas keturiolika kartų (be kita ko, tris kartus po
Konkurencijos tarybos atlikto pakartotinio patikrinimo), neatitiko protingo tyrimo termino principo. Tokią aplinkybę Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija vertino kaip neturinčią tiesioginio poveikio atsakovo tyrimo teisėtumui, tačiau viršytas protingas tyrimo terminas šioje byloje sudarė pagrindą sumažinti pažeidimą padariusiems
subjektams Konkurencijos tarybos paskirtą baudą (2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
100. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad pareiškėjams
kvestionuojant Konkurencijos tarybos nutarimus pratęsti tyrimą, aiškinamasi, ar tokie
šios priežiūros institucijos veiksmai pažeidė konkrečias pareiškėjo teises, ar apsunkino jo
teisių bei teisėtų interesų gynybą.
101. Štai administracinėje byloje Nr. A858-290/2012 Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas nepaaiškino ir nepateikė argumentų,
kuo konkrečiai jo nurodyti procedūriniai veiksmai, t. y. tyrimo pratęsimas ir tyrimo antraštės tikslinimas (tyrimo išplėtimas) pažeidė pareiškėjo teises, apsunkino jo teisių ir teisėtų interesų gynybą. Iš nutarimų turinio matyti, kad tyrimas buvo pratęstas, be kita ko,
siekiant tęsti surinktos medžiagos analizę ir sisteminimą, taip pat siekiant surinkti papildomą medžiagą. Taigi siekdama pratęsti pradėtą tyrimą, Konkurencijos taryba priė460
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mė įstatymo reikalaujamą nutarimą, priimti nutarimai yra motyvuoti (2012 m. balandžio
18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-290/2012).
102. Iš esmės analogiškos pozicijos Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi ir tais atvejais, kai tenka vertinti, kaip Konkurencijos taryba naudojasi
Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta teise papildyti tyrimą, išskirti jį
į atskirus tyrimus ar sujungti atskirus tyrimus į vieną. Šio teismo nuomone, vien tyrimo
išskyrimas į atskirus tyrimus, nenurodant, kuo toks Konkurencijos tarybos sprendimas
paveikė pareiškėjų materialines teises ir pareigas ar pakeitė nutarime konstatuotą pažeidimą, nelaikomas procedūriniu pažeidimu (2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
II.7. Tyrimo dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo pabaiga
103. Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 2 dalis nustato, kad tyrimas laikomas
baigtu, kai Konkurencijos taryba patvirtina įgaliotų pareigūnų tyrimo išvadas dėl įtariamo pažeidimo. Tokiu atveju atliekami veiksmai, nustatyti Konkurencijos įstatymo V skyriaus antrajame skirsnyje, t. y. išklausomi procedūros dalyviai Konkurencijos taryboje ir
priimamas Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo.
104. Pagal Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalį, Konkurencijos taryba priima nutarimą tyrimą nutraukti, jeigu: (1) tyrimo metu paaiškėja, kad teisės pažeidimo
nėra; (2) veiksmai nepadarė esminės žalos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs įstatymą, geranoriškai nutraukė veiksmus ir
pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti ar atlikti
veiksmus, šalinančius įtariamą pažeidimą ar sudarančius prielaidas jo išvengti ateityje;
(3) tyrimo metu paaiškėja arba atsiranda šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytos
aplinkybės (atsisakymo pradėti tyrimą pagrindus sudarančios priežastys).
105. Dėl tyrimo nutraukimo Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies
2 punkto pagrindu reikšmės Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad teisė teikti įsipareigojimus neatlikti atitinkamų veiksmų nėra savitikslė. Ji sietina su abipuse nauda, kurią gali gauti tiek ūkio subjektas, kuris įsipareigodamas nebevykdyti konkurencijai priešingos veiklos, gali išvengti dar didesnių sąnaudų, kurias jis patirtų dėl
Konkurencijos tarybos tyrimo, tiek Konkurencijos taryba, kuri išsprendžia konkurencijos problemą anksčiau, neturėdama priimti galutinio nutarimo. Taigi įsipareigojimai
yra priemonė, skirta efektyviai išspręsti rinkoje kilusią problemą. Taip pat įsipareigojimai skatina ūkio subjektus, dėl kurių vykdomas tyrimas, būti aktyviais ir imtis iniciatyvos dėl problemos išsprendimo (2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-253/2014).
106. Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas įsipareigojimų tvirtinimo pagal Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą instituto paskirtį, dažnai remiasi Europos Sąjungos teise bei jos taikymo praktika. Pagal Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą, Reglamento 1/2003 9 straipsnyje įtvirtintu iš esmės analogišku
mechanizmu siekiama užtikrinti veiksmingą konkurencijos taisyklių taikymą priimant
sprendimus, kuriais šalių pasiūlyti įsipareigojimai pripažįstami privalomais ir Komisijos
laikomi tinkamais, kad būtų galima priimti greitesnį sprendimą jos nustatytoms su konkurencija susijusioms problemoms pašalinti, o ne imtis formalios pažeidimo konsta461
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tavimo procedūros. Tuo siekiama proceso ekonomiškumo, o ūkio subjektams suteikiama galimybė visapusiškai dalyvauti procedūroje siūlant sprendimus, kurie, jų manymu,
labiausiai tinkami ir pakankami šioms Komisijos nurodytoms problemoms pašalinti.
Taikant šią procedūrą, Komisija atleidžiama nuo pareigos kvalifikuoti ir konstatuoti pažeidimą, o jos vaidmuo apsiriboja susijusių įmonių pasiūlytų įsipareigojimų patikrinimu
ir galimu priėmimu, atsižvelgiant į jos išankstiniame vertinime nurodytas problemas ir
siekiamus tikslus. Komisija, taikydama proporcingumo principą, tik tikrina, ar nagrinėjamais įsipareigojimais gali būti pašalintos problemos, apie kurias ji pranešė susijusioms
įmonėms, ir ar jos nepasiūlė mažiau suvaržančių įsipareigojimų, kuriais lygiai taip pat
tinkamai būtų pašalintos tokios problemos. Tikrindama Komisija turi atsižvelgti į trečiųjų šalių interesus14 (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013).
107. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškinta, kad Konkurencijos
įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu tyrimas nutraukiamas, esant visoms
šioms sąlygoms: (1) ūkio subjekto, įtariamo pažeidus įstatymą, veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams; (2) ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs
įstatymą, geranoriškai nutraukė veiksmus; (3) ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs
įstatymą, pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti ar
atlikti veiksmus, šalinančius įtariamą pažeidimą ar sudarančius prielaidas jo išvengti ateityje (išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-783/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2007, išplėstinės
teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013).Net ir vienos iš įstatyme nurodytų sąlygų netenkinimas reikštų, kad Konkurencijos taryba neįgyja teisės nutraukti
tyrimo šiuo pagrindu (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 25, 2013).
108. Esminės žalos įstatymų saugomiems interesams nebuvimas. Sprendžiant dėl
sąlygos, susijusios su esmine žala įstatymų saugomiems interesams, pažymėtina, kad esminės žalos įstatymo saugomiems interesams padarymas yra vertinamoji sąlyga ir jos
buvimas turi būti konstatuojamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes (išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-783/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9,
2007, 2016 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-79-624/2016, šiuo aspektu taip pat žr. 2017 m. rugsėjo 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-3075822/2017). Aplinkybė, kad yra pažeidžiami vieno ūkio subjekto interesai pati savaime
nėra pagrindas teigti, kad nėra padaryta esminė žala įstatymų saugomiems interesams
Konkurencijos įstatymo prasme. Tiesiogiai pažeidžiant vieno ūkio subjekto (konkurento)
interesus, faktiškai gali būti (netiesiogiai) pažeisti ir daugelio kitų ūkio subjektų (konkurentų) ar vartotojų interesai, nes juos gali sieti atitinkami ekonominiai ryšiai, kurių konkurencijos teisė neturėtų ignoruoti (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 25, 2013).
109. Iš administracinėje byloje Nr. A7-783/2006 pateiktų motyvų matyti, kad
14 Pvz., sprendimo byloje Komisija prieš Alrosa, C441/07 P, 35, 40–41 punktai.
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pareiga pagrįsti esminės žalos įstatymų saugomiems interesams nebuvimą tenka
Konkurencijos tarybai (išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 10 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A7-783/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 9, 2007).
110. Ūkio subjekto įsipareigojimas neatlikti veiksmų. Sprendžiant dėl
Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte įtvirtintos sąlygos, susijusios su
ūkio subjekto įsipareigojimais neatlikti neteisėtų veiksmų ar atlikti veiksmus, šalinančius
įtariamą pažeidimą, turi būti atsižvelgiama į Konkurencijos įstatymo tikslą – saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje bei Konkurencijos tarybos paskirtį prižiūrėti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo. Atsižvelgiant į tai, kaip yra nurodęs
Vyriausiasis administracinis teismas, nutraukdama tyrimą bei tvirtindama ūkio subjekto
įsipareigojimus, Konkurencijos taryba privalo įsitikinti, kad jos sprendimu yra užtikrinama konkurencijos laisvė, t. y. problema, dėl kurios buvo pradėtas tyrimas, yra išspręsta. Konkurencijos tarybos pareiga neapima būtinybės kiekvienu atveju atlikti visapusišką
analizę, nes tyrimo nutraukimas, tvirtinant ūkio subjekto įsipareigojimus, yra priemonė,
pirmiausiai skirta efektyviai išspręsti kilusią problemą rinkoje, bet ne atlikti visapusišką
tyrimą, pritaikant poveikio priemones. Tačiau Konkurencijos taryba yra įpareigota, prieš
tvirtindama ūkio subjekto įsipareigojimus, įsitikinti, kad jie yra pakankami ir tinkami kilusiai problemai išspręsti. Pareiga išspręsti konkurencijos problemą apima būtinybę atsižvelgti ir argumentuotai pasisakyti dėl konkurencijos problemos veikiamų ūkio subjektų
nuomonės, nes ši nuomonė visiškai ar iš dalies gali atspindėti ir tai, ar konkreti problema
iš tiesų buvo išspręsta (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 25, 2013).
111. Argumentas, kad Konkurencijos tarybos nutarimu patvirtinti ūkio subjekto įsipareigojimai neišsprendžia Konkurencijos tarybos nagrinėtos problemos, gali būti
laikomas pagrįstu tuo aspektu, kad nutarimu patvirtinti įsipareigojimai neatitinka nutarimo motyvuose identifikuotos rinkos apimties, ir šis skirtumas nėra pagrindžiamas.
Konkurencijos tarybos nutarimu patvirtinti įsipareigojimai kitoje rinkoje nei ta, kuri
buvo vertinama anksčiau, nepateikus aiškių rinkos pakeitimo motyvų, neleistų teigti, jog
konkurencijos problema buvo išspręsta patvirtintais įsipareigojimais. Konkurencijos tarybai kylanti pareiga įsitikinti, jog pateikti įsipareigojimai šalina įtariamą pažeidimą ar
sudaro prielaidas jo išvengti ateityje, nėra įgyvendinama tinkamai, jeigu nutarimo dalis
dėl rinkų skirtumų tarp buvusios konkurencijos problemos nustatymo metu ir įsipareigojimų tvirtinimo metu nėra tinkamai motyvuota. Negali būti vertinama, kad nutarimu
patvirtinti įsipareigojimai yra pakankami kilusiai problemai išspręsti, jeigu priimamas
nenuoseklus ir prieštaringas sprendimas, kuriuo aiškiai neatsakoma į suinteresuotų ūkio
subjektų argumentuotas pastabas (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013).
112. Taikant Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą, taip pat turi
būti atsižvelgiama į kai kuriuos kitus aspektus. Pirma, šiuo įstatymo pagrindu pažeidimo tyrimas nutraukiamas dėl ūkio subjekto, kuris yra tik įtariamas įstatymo pažeidimu.
Įstatymas nereikalauja, kad nutraukiant tyrimą šios normos pagrindu, būtų konstatuojamas konkurencijos teisės pažeidimas. Užtenka pagrįstos abejonės, kad atsižvelgiant
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į surinktą medžiagą, yra tikėtinas pažeidimo padarymas. Kai ūkio subjektas pasiūlo
Konkurencijos tarybai priimtinus įsipareigojimus, kurie tinkami ir pakankami tam, kad
juos vykdant būtų panaikintas įtarimas, jog ūkio subjekto veiksmai pažeidžia konkurencijos teisę, tolesnis Konkurencijos tarybos veiksmų tęsimas nebūtų veiksmingesnis rezultato prasme, todėl nėra pateisinamas (išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 10 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-783/2006, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 9, 2007).
113. Antra, Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatos
taikymas taip pat nėra išimtinai siejamas su būtinybe nustatyti, kad draudžiamu susitarimu konkurencija atitinkamoje rinkoje buvo apribota, t. y. nėra būtina nustatyti draudžiamo susitarimo pasekmes (2016 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-79-624/2016).
113.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A7-783/2006 išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi pirmiau išdėstytais argumentais, nesutiko su pirmosios instancijos
teismo sprendimu, kad Konkurencijos taryba, nepakankamai ištyrusi atitinkamą rinką, priėmė nepagrįstą sprendimą nutraukti tyrimą. Vyriausiasis administracinis teismas
pažymėjo, kad atitinkamos rinkos apibrėžimas ir ypač atskirų ūkio subjektų rinkos dalies nustatymas yra reikšmingas sprendžiant klausimą, ar įmonė užėmė dominuojančią
padėtį ir ar piktnaudžiavo tokia padėtimi. Taigi nutraukdama tyrimą, Konkurencijos
taryba neprivalo nustatyti konkurencijos pažeidimo fakto, taip pat neprivalo nei nustatinėti įmonės dominavimo fakto, nei atlikti tai pagrindžiančio tyrimo, kurio metu būtų
nustatoma konkreti ūkio subjekto užimama rinkos dalis (išplėstinės teisėjų kolegijos
2005 m. vasario 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-783/2006, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2007).
113.2. Kita vertus, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, kad
nors tvirtindama ūkio subjekto įsipareigojimus ir nutraukdama tyrimą, Konkurencijos
taryba turi teisę nukrypti nuo tiriamos rinkos apibrėžimo ar kitų tyrimo metu nurodytų
pažeidimo aplinkybių, kaip minėta, Konkurencijos taryba turi laikytis nuoseklumo ir neprieštaringumo. Diskrecija nebūti apribotam ankstesnio rinkos apibrėžimo ar bent preliminaraus rinkos identifikavimo (kas yra pagrindas nustatyti galimą pažeidimą) nereiškia
absoliučios laisvės procedūros metu keisti atitinkamos rinkos apibrėžimus ar preliminarų identifikavimą, nenurodant aiškių tokio pokyčio motyvų. Tai, kad tvirtindama ūkio
subjekto, įtariamo pažeidimu, įsipareigojimus, Konkurencijos taryba neprivalo nustatyti
atitinkamų rinkų (atlikti išsamią atitinkamos rinkos nustatymo analizę), nepaneigia šios
institucijos pareigos tinkamai motyvuoti priimamą nutarimą (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013).
114. Trečia, Konkurencijos tarybos nutarimui nutraukti tyrimą nėra keliami tokie
patys reikalavimai, kaip nutarimui, kuriuo konstatuojamas pažeidimas (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013), tačiau įsipareigojimų patvirtinimo klausimas vertintinas, analizuojant atitinkamo sprendimo atitiktį ir Viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, be kita ko, reikalavimui motyvuoti
priimtą sprendimą. Be to, kaip minėta, Konkurencijos taryba, vertindama įsipareigojimų
tvirtinimo pagrindus, turi būti nuosekli ir neprieštaringa, nustatyti konkrečių ūkio su464
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bjektų teikiamų įsipareigojimų turinį, individualiai motyvuotai įvertinti kiekvieno iš pateiktų ūkio subjektų įsipareigojimus, atsižvelgdama į Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte įtvirtintus kriterijus (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo
5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-253/2014).
115. Dėl įsipareigojimų tvirtinimo procedūros Vyriausiasis administracinis teismas yra atkreipęs dėmesį, kad teisės aktuose procedūra, pagal kurią būtų įgyvendinama
Konkurencijos tarybos pareiga nutraukti tyrimą Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio
3 dalies 2 punkto pagrindu, nėra reglamentuojama (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m.
kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-253/2014), tačiau iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti,
kad galimybė aptariamo punkto pagrindu siūlyti nutraukti tyrimą pareiškėjams turi būti
suteikta tinkamai, t. y. atsižvelgiant ir į konstitucinį atsakingo valdymo principą.
116. Administracinėje byloje Nr. A502-253/2014 dėl procedūros svarstant galimybę
nutraukti tyrimą šiuo pagrindu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pažymėjo, kad įsipareigojimų vertinimas iš esmės gali būti skirstomas į bendrųjų formos
reikalavimų vertinimą ir įsipareigojimų pagrįstumo (atitikties Konkurencijos įstatyme
nustatytiems kriterijams) vertinimą. Ūkio subjektams pateikus įstatymo reikalavimus
atitinkančius įsipareigojimus, Konkurencijos taryba turi juos vertinti. Jeigu ūkio subjekto pateikti įsipareigojimai neatitinka esminių formos reikalavimų, ūkio subjektas turi
būti informuotas apie tai, jam suteikiant galimybę pateikti įsipareigojimus, kurie suteiktų galimybę vertinti jų atitiktį įstatyme nustatytiems įsipareigojimų vertinimo kriterijams. Būtent šioje tyrimo stadijoje spręstinas klausimas dėl ūkio subjektų pateikiamų
įsipareigojimų formos reikalavimų, leidžiančių Konkurencijos tarybai nutarimu išspręsti
įsipareigojimų pagrįstumo ar nepagrįstumo klausimą. Byloje Konkurencijos taryba, raštu
informuodama pareiškėją apie tai, kad įsipareigojimų klausimas bus išspręstas atlikus tyrimą, bet nenurodydama esminių įsipareigojimų formos trūkumų, dėl kurių vėliau šie
įsipareigojimai iš dalies ir buvo atmesti, užkirto kelią pareiškėjui pasinaudoti teise pabaigti bylą įsipareigojimų pateikimu (2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-253/2014).
II.8. Nutraukto tyrimo atnaujinimas
117. Jeigu paaiškėja naujų aplinkybių, Konkurencijos taryba turi teisę priimti nutarimą nutrauktą tyrimą atnaujinti (Konkurencijos įstatymo 28 str. 5 d.).Šios nuostatos
taikymo klausimas buvo sprendžiamas administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008. Pasak
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos, tam, kad būtų pradedamas tyrimas
dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo, turi būti žinomi konkretūs faktiniai duomenys
apie atliktus konkrečius konkurencijos teisės pažeidimus. Nutarimu nutraukti tyrimą
įvertinama, kad tuo laikotarpiu atlikti veiksmai nesudaro pažeidimo sudėties. Tačiau vėliau, jau po tyrimo nutraukimo, gali paaiškėti, kad ankstesnis ūkio subjekto elgesys visgi
turėjo būti vertinamas kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Taigi galimybė atnaujinti nutrauktą tyrimą siejama su aplinkybėmis, kurios leidžia spręsti apie ūkio subjek465
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to veiksmus, atliktus iki tyrimo nutraukimo. Kaip naujai paaiškėjusios vertinamos tos
aplinkybės, kurios siejamos su iki nutraukiant tyrimą padarytais pažeidimais, bet kurios
tuo metu nebuvo ir negalėjo būti žinomos tyrimą atlikusiai Konkurencijos tarybai. Kaip
naujai paaiškėjusios negali būti vertinamos naujai atsiradusios aplinkybės, t. y. po tyrimo
nutraukimo padaryti nauji konkurencijos teisės pažeidimai. Tokie nauji pažeidimai yra
pagrindas pradėti naują tyrimą. Kita vertus, šioje byloje atkreiptas dėmesys, kad kai kurie
Konkurencijos įstatymo pažeidimai yra tęstiniai. Jie gali būti pradedami iki tyrimo nutraukimo ir tęsiami nutraukus tyrimą (jei pradėtu ir nutrauktu tyrimu nepavyko jų įrodyti). Tokiu atveju kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės gali būti vertinamos ne tik aplinkybės, kurios laiko atžvilgiu egzistavo iki nutraukiant tyrimą, bet ir aplinkybės, kurios
nors ir atsirado vėliau, bet yra neatskiriamai susijusios su iki tyrimo nutraukimo atliktu
antikonkurenciniu elgesiu ir gali būti laikomos šio elgesio tąsa. Jeigu po tyrimo nutraukimo ūkio subjekto atlikti veiksmai leidžia kitaip vertinti iki nutraukiant tyrimą padarytus
ūkio subjekto veiksmus, tokios aplinkybės laikytinos naujai paaiškėjusiomis aptariamos
Konkurencijos įstatymo normos prasme. Apibendrinus konstatuota, kad šios normos
prasme paaiškėjusios naujos aplinkybės yra tokios aplinkybės, kurios leidžia daryti išvadą apie ūkio subjekto antikonkurencinius veiksmus, atliktus iki Konkurencijos tarybos
tyrimo nutraukimo. Kitaip tariant, šios aplinkybės turi tiesiogiai sietis su antikonkurenciniu elgesiu, kurį jau vertino Konkurencijos taryba. Ir priešingai, nauji ir savarankiški
Konkurencijos įstatymo pažeidimai, kurie laiko atžvilgiu padaryti vėliau, nei priimtas nutarimas nutraukti tyrimą, nesudaro pagrindo šį tyrimą atnaujinti (2008 m. lapkričio 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 16, 2008).
118. Pavyzdžiui, vienoje iš bylų nustatyta, kad pirminis Konkurencijos tarybos tyrimas pradėtas 2004 m. spalio 25 d. nutarimu. Juo pradėtas tyrimas dėl Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramos lėšų audito rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui. Šis tyrimas buvo nutrauktas 2005 m. rugsėjo
22 d. nutarimu, tyrimo metu nesurinkus įrodymų, jog audito bendrovės sudarė draudžiamą susitarimą. 2006 m. balandžio 27 d. nutarimu Konkurencijos taryba tyrimą atnaujino, nurodydama, kad Auditorių rūmų prezidiumas svarstė kai kurių bendrovių pasiūlytas per mažas audito paslaugų teikimo kainas. Be to, Auditorių rūmų prezidiumas
2006 m. sausio 26 d. posėdyje patvirtino audito atlikimo rekomenduotinus darbo laiko
sąnaudų normatyvus, kartu su rekomenduotinu minimalių darbo laiko sąnaudų planu,
kuriame nurodytas minimalus auditoriaus darbo valandos įkainis. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi 2004 metais priimtų rekomenduojamų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų minimalių audito kainų ir 2006 metais priimtų Darbo laiko sąnaudų normatyvų bei Darbo laiko sąnaudų plano turinį, šių
veiksmų pobūdį, nusprendė, kad Konkurencijos tarybos motyvai dėl tęstinio pažeidimo
pobūdžio yra abstraktaus pobūdžio samprotavimai, grįsti prielaidomis, bet ne įrodymais.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų minimalių audito kainų paskelbimas
2004 metais pagal savo pobūdį galėjo būti vertinamas kaip savarankiškas konkurencijos
teisės pažeidimas. Jis pasireiškė savarankiškais objektyviaisiais požymiais (rekomendacijų
paskelbimu Auditorių rūmų tinklapyje), kurie tiesiogiai nėra susiję su 2006 metais atliktais Auditorių rūmų veiksmais. Nepaisant to, kad tiek 2004 metais, tiek 2006 metais atlikti Auditorių rūmų veiksmai galėjo turėti tą patį tikslą, tačiau šie veiksmai buvo aiškiai
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apibrėžti laike, turėjo savo pradžią ir pabaigą ir, net jei jie ir pasireiškė panašiais veiksmais, galėjo būti kvalifikuojami kaip savarankiški pažeidimai, o ne vienas tęstinis pažeidimas. Priešingu atveju, kaip pažymėta, galimybė atnaujinti tyrimą taptų neribota, o tai
pažeistų teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus. Jokių naujų aplinkybių, susijusių
su draudžiamu susitarimu, pasireiškusiu rekomenduojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų minimalių audito kainų paskelbimu 2004 metais nebuvo paaiškėję, o Konkurencijos tarybos kaip naujai paaiškėjusios nurodomos aplinkybės buvo vertinamos kaip savarankiški ir nauji Konkurencijos įstatymo pažeidimai (2008 m. lapkričio
25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
II.9. Procedūros dalyvių išklausymas ir teisė susipažinti su tyrimo medžiaga
Procedūros dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų paaiškinimai dėl tyrimo išvadų
119. Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad baigus tyrimą, pareiškėjui, pažeidimu įtariamam subjektui (toliau – ir procedūros dalyviai),
Konkurencijos tarybos sprendimu ir kitiems suinteresuotiems ūkio subjektams ar viešojo
administravimo subjektams (toliau – ir kiti suinteresuoti asmenys) raštu pateikiamos tyrimo išvados ir pasiūloma per Konkurencijos tarybos nustatytą protingą terminą raštu
pateikti savo paaiškinimus dėl jų.
120. Darbo reglamente įtvirtinta, kad Konkurencijos tarybai nutarus tyrimą baigti,
tyrimą atlikęs įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarybos posėdžio protokolo pasirašymo dienos išsiunčia pranešimo kopijas proceso šalims kartu su
lydraščiu, kuriame nurodoma: tarybos posėdžio, kuriame taryba nutarė baigti tyrimą,
data; proceso šalių teisė iki tyrimą atlikusio pareigūno nustatytos datos (paprastai suteikiamas 14 dienų terminas) pateikti savo nuomonę apie tyrimo išvadas bei kitos teisės pagal Konkurencijos įstatymo 29 straipsnį (62 p.).Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje didelė reikšmė teikiama procedūros dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų išklausymui. Štai pažymėta, kad Konkurencijos tarybos pranešimo apie tyrimo išvadas ir
kitų dokumentų įteikimas yra svarbus procesinis veiksmas, nuo kurio priklauso proceso
teisėtumas, tuo pačiu ir tinkamas asmens teisių šiame procese įgyvendinimas (išplėstinės
teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
121. Šiame kontekste taip pat akcentuojama, kad atliekant tyrimą dėl galimo konkurencijos teisės pažeidimo ir nagrinėjant tokią bylą Konkurencijos taryboje, būtina laikytis bendrųjų teisės principų, taip pat Europos Sąjungos teisės sistemoje pripažįstamų tiriamų ūkio subjektų pagrindinių teisių, ypač teisės būti išklausytam ir teisės į gynybą. Šios
teisės aiškiai įtvirtintos tiek Konkurencijos įstatyme, tiek Reglamente 1/2003, tiek Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje (2008 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A248-715/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
122. Vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama ir tai, kad
pažeidimo tyrimui ir bylos nagrinėjimui Konkurencijos taryboje dėl skiriamų sankcijų
griežtumo taikytinos Konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintos teisę į teisingą teismą užtikrinančios garantijos (išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis admi467
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nistracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 32, 2016).
123. Vyriausiasis administracinis teismas, priėjęs prie šių išvadų, administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012 taip pat įvertino tai, kad viso Konkurencijos tarybos tyrimo
metu ūkio subjektui buvo sudarytos galimybės tinkamai realizuoti teisę būti išklausytam, o tai sudaro teisės į gynybą įgyvendinimo dalį. Pareiškėjas daug kartų teikė įvairius raštus su paaiškinimais dėl faktinių aplinkybių, susijusių su įtariamais pažeidimais,
kurie ir buvo nurodyti Konkurencijos tarybos išvadose. Nustatyta ir tai, kad pareiškėjo
iniciatyva Konkurencijos tarybos patalpose vyko Konkurencijos tarybos atsakingų pareigūnų, pareiškėjo atstovų bei advokatų susitikimas, kurio metu pareiškėjo atstovai atsakė į Konkurencijos tarybos klausimus ir pareiškė savo nuomonę dėl teisinio bendrojo
draudimo susitarimo vertinimo poveikio konkurencijai požiūriu. Konkurencijos tarybos
bylų nagrinėjimo posėdžio, kuris rengiamas po pranešimo apie atliktą tyrimą ir nuomonių dėl jame išdėstytų išvadų pateikimo, metu taip pat buvo suteikta teisė pasisakyti pareiškėjo atstovams. Pareiškėjas prie šio posėdžio protokolo papildomai pridėjo savo
pozicijos pristatymą (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8581245/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d nutartis administracinėje byloje Nr. A502-801/2013).
124. Vienoje iš Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtų bylų procedūriniu
pažeidimu pareiškėjas laikė tai, kad, pasak jo, Konkurencijos taryba netinkamai informavo Europos Komisiją apie atliktą tyrimą ir tokiu būdu apsunkino Komisijos galimybę ne tik, esant reikalui, perimti tyrimą, bet ir pareikšti nuomonę, kuri, atsižvelgiant į
Komisijos patirtį tokio pobūdžio bylose, galėtų būti ypač reikšminga teisingam susidariusios situacijos įvertinimui.
124.1. Vyriausiasis administracinis teismas, pasisakydamas dėl Reglamente
1/2003 įtvirtintos nacionalinių konkurencijos institucijų pareigos informuoti Komisiją
apie priimtus sprendimus poveikio subjektinėms tiriamų ūkio subjektų teisėms, priėjo prie išvados, kad iš esmės nacionalinių konkurencijos institucijų pareigos informuoti
Komisiją apie priimtus sprendimus vykdymas poveikio subjektinėms tiriamų ūkio subjektų teisėms nedaro.
124.2. Vyriausiojo administracinio teismo požiūriu, nepaisant to, jog Reglamentas
1/2003 yra visuotinai privalomas ir tiesiogiai taikomas teisės aktas, šio reglamento 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintomis nuostatomis15 privatūs asmenys remtis negali, nes
jos jiems nesuteikia jokių teisių ar pareigų. Jau pačiame reglamente įtvirtintas 11 straipsnio pavadinimas „Komisijos ir valstybių narių institucijų bendradarbiavimas“ ir IV
skyriaus pavadinimas „Bendradarbiavimas“, minėto straipsnio nuostatų turinys leidžia
daryti išvadą, jog šios nuostatos reglamentuoja tik į Europos konkurencijos tinklą susi15 Minėto reglamento 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybių narių konkurencijos institucijos informuoja Komisiją apie sprendimo, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą, priimami įsipareigojimai arba
panaikinama teisė pasinaudoti bendrosios išimties reglamento nuostatomis, priėmimą ne vėliau kaip
likus 30 dienų iki jo priėmimo. Tuo tikslu jos pateikia Komisijai bylos santrauką ir numatomą priimti
sprendimą arba, jo neturint, bet kurį kitą dokumentą, kuriame išdėstyti siūlomi veiksmai. Ši informacija gali būti pateikta ir kitų valstybių narių konkurencijos institucijoms. Komisijos prašymu, veikianti
konkurencijos institucija pateikia Komisijai kitus jos turimus dokumentus, reikalingus bylai įvertinti. Su
Komisijai pateikta informacija gali būti supažindintos kitų valstybių narių konkurencijos institucijos. Be
to, nacionalinės konkurencijos institucijos tarpusavyje gali keistis informacija, būtina bylai, kurią jos nagrinėja pagal EB steigimo sutarties 81 arba 82 straipsnį (dabar SESV 101 ir 102 str.), įvertinti.
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jungusių valstybių narių konkurencijos institucijų ir Komisijos bendradarbiavimą. Tokią
išvadą patvirtina ir Komisijos pranešimo dėl bendradarbiavimo konkurencijos institucijų tinkle (Nr. 2004/C101/03) 4 punktas, kuriame pažymėta, jog konsultacijos ir keitimasis informacija Europos konkurencijos tinklo viduje yra valstybių institucijų, atsakingų už konkurencijos įstatymų įgyvendinimą, reikalas ir nekeičia jokių teisių ar pareigų,
kylančių iš įmonėms taikomos Bendrijos ar nacionalinės teisės. Kiekviena konkurencijos institucija lieka visiškai atsakinga už tai, kad kiekviena jų turima byla būtų tinkamai
nagrinėjama (2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-715/2008,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
Teisė susipažinti su tyrimo medžiaga
125. Baigus tyrimą, procedūros dalyviams taip pat sudaroma galimybė susipažinti su tyrimo bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos
paslapčių arba kito ūkio subjekto komercinių paslapčių (Konkurencijos įstatymo 29 str.
2 d.). Norint susipažinti su dokumentais, kuriuose yra kito ūkio subjekto komercinių paslapčių, būtina gauti ūkio subjekto, su kurio komercines paslaptis sudarančiais dokumentais norima susipažinti, sutikimą. Susipažinimui su informacija, kurią Konkurencijos tarybai pateikė ūkio subjektas šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalies16 pagrindu ar šio įstatymo
37 straipsnio 2 dalyje nurodytu tyrimo metu pateiktu rašytiniu pripažinimo pareiškimu,
taikomi šio įstatymo 21 straipsnio17 8–11 dalyse numatyti apribojimai.
126. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad Konkurencijos
tarybai nesudarius galimybių susipažinti su konfidencialia pripažinta tyrimo medžiaga, ūkio subjektai paprastai skundžiasi teisės į gynybą pažeidimu. Tokiais atvejais
administracinėje jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, kad jeigu ūkio subjektams medžiagos pripažinimas konfidencialia trukdo ginti teises, jie turi nurodyti ir motyvuotai
pagrįsti, kodėl ir kokie konkretūs konfidencialiais pripažinti duomenys jiems trukdo ginti savo teises (2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-253/2014,
2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016, išplėstinės
teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
127. Teisė į gynybą nėra nepagrįstai suvaržoma, jeigu konfidencialia pripažinta
medžiaga, su kuria negalėjo susipažinti ūkio subjektas, nedaro esminės įtakos teisiniam
ūkio subjektų veiksmų vertinimui ir atsakomybės nustatymui. Tokio suvaržymo nebūtų
ir tada, jeigu iš Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriame nėra konfidencialių duomenų, motyvų galima aiškiai suprasti esminius Konkurencijos tarybos argumentus (2014 m.
balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-253/2014, 2016 m. birželio 20 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
127.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016 tinkamu supažindinimu su konfidencialia tyrimo medžiaga laikytas tyrimo bylos medžiagos tomų, sudarančių kitų ūkio subjektų komercines paslaptis, apyrašų, komercinę paslaptį sudarančių
dokumentų išrašų bei aprašymų pateikimas ūkio subjektui. Nenustačius, kad konfidencialia pripažinta medžiaga daro esminę įtaką teisiniam ūkio subjektų veiksmų vertinimui ir
16 Prašymas atleisti nuo baudos.
17 Komercinių paslapčių, tarnybinio naudojimo ir kitų dokumentų apsauga.
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atsakomybės nustatymui, ir ūkio subjektams nepaaiškinus, kaip tam tikros informacijos
užslaptinimas pažeidė jų teisę gintis, procedūrinis pažeidimas nekonstatuotas (2016 m.
birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
127.2. Atsakydama į pareiškėjo argumentą, kad net ir nustačius, jog tam tikra informacija sudaro trečiųjų asmenų komercinę paslaptį, jam turėjo būti pateikti informatyvūs tokių dokumentų išrašai be komercinių paslapčių, iš kurių jis būtų galėjęs suvokti įslaptintos informacijos pobūdį ir apimtį, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad Konkurencijos įstatyme nėra įtvirtintas reikalavimas Konkurencijos tarybai visais atvejais įpareigoti ūkio subjektus pateikti konfidencialių dokumentų išrašus be konfidencialios informacijos ir vertinti šių išrašų tinkamumą
(2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
128. Atkreiptinas dėmesys, kad ūkio subjekto, įtariamo konkurencijos teisės pažeidimu, ir pareiškėjo teisės susipažinti su konfidencialia pripažinta pažeidimo tyrimo
medžiaga apimtis yra skirtinga. Tokią išvadą darydama, Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija vadovavosi Europos Sąjungos teismų praktika, pagal kurią trečiųjų šalių, tarp jų ir pareiškėjų, teisės yra apribotos jų dalyvavimu konkurencijos bylos nagrinėjimo procese. Visos taisyklės dėl teisės susipažinti su bylos
medžiaga yra taikomos tik įmonių, kurioms gali būti skiriama bauda už konkurencijos taisyklių pažeidimą, atžvilgiu. Trečiųjų asmenų teisės yra apribotos tik dalyvavimu
administraciniame procese. Ypač negali būti remiamasi tuo, kad trečiosioms įmonėms
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir šalims, turėtų būti suteikiama teisė susipažinti su
bylos medžiaga, esančia Komisijoje18. Komisija yra įpareigota saugoti jai perduotą konfidencialią įmonių informaciją, todėl pareiškėjui jokiu būdu ir jokiomis aplinkybėmis
negali būti suteikiama konfidenciali įmonės informacija. Bet kokio kitokio traktavimo
itin nepageidaujamas rezultatas būtų tai, kad įmonės galėtų bandyti paduoti Komisijai
skundą dėl kitos įmonės konkurencijos teisės pažeidimo vien tam, jog galėtų susipažinti su tokios įmonės verslo paslaptimis19 (išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-783/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2007).
Teisė susipažinti su tarnybiniais dokumentais
129. Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad Konkurencijos
tarybai atliekant jai pavestas funkcijas, Konkurencijos tarybos parengti dokumentai, kuriuose yra pareikštos Konkurencijos tarybos vidaus darbo reikmėms skirtos nuomonės,
Konkurencijos tarybos parengti dokumentai, susiję su klausimais, dėl kurių nėra priimtas
galutinis Konkurencijos tarybos nutarimas ar kitoks sprendimas, ir tik Konkurencijos tarybos vidaus darbo tvarkos organizavimui skirti dokumentai yra tarnybinio naudojimo
dokumentai, kurie neteikiami susipažinti tretiesiems asmenims ir nesegami į tyrimų bylas, su kuriomis turi teisę susipažinti tretieji asmenys. Tokie Konkurencijos tarybos tarnybinio naudojimo dokumentai gali būti teikiami tik teisėsaugos institucijoms įstatymų
joms priskirtoms funkcijoms atlikti.
18 Pirmosios instancijos teismo 1994 m. liepos 15 d. sprendimas byloje Matra Hachette SA prieš Komisiją,
T-17/93.
19 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1986 m. birželio 24 d. sprendimas byloje Akzo Chemie B.V. ir
Chemie U.K. LTD. prieš Komisiją, 53/85.
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130. Administracinėje jurisprudencijoje pasitaiko atvejų, kai Konkurencijos tarybos atsisakymą leisti susipažinti su tarnybinio naudojimo dokumentu, pavyzdžiui, pažyma, kurios pagrindu buvo priimtas nutarimas leisti vykdyti koncentraciją, pareiškėjai
vertina, kaip jų galimybių gintis nuo jiems reiškiamų įtarimų kituose tyrimuose (pvz.,
dėl koncentracijos sąlygų pažeidimo, dėl nepranešimo apie susijusią koncentraciją)
apribojimą.
131. Vienoje iš bylų Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo,
kad pranešime apie koncentraciją (pažymoje) yra išdėstyta įgaliotų Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnų nuomonė dėl koncentracijos poveikio konkurencijai, kuri
Konkurencijos tarybai nėra privaloma, todėl ši pažyma atitinka tarnybinio naudojimo
dokumento kriterijus ir pagal Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 7 dalį gali būti teikiama tik teisėsaugos institucijoms įstatymų joms priskirtoms funkcijoms atlikti.
132. Papildomai pažymėta, kad nors pats nutarimas, kurio pagrindu išduotas leidimas koncentracijai, stokojo teisinės motyvacijos20, koncentracijos pobūdis nutarime
nurodytas aiškiai, todėl negalėjo suklaidinti pareiškėjo dėl jam suteiktų teisių apimties.
Tai neleido daryti išvados, jog pareiškėjui buvo būtina susipažinti ir su pažyma. Be to,
Konkurencijos taryba, priimdama nutarimą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo, šia
pažyma nesirėmė ir nenaudojo, kaip įrodymo prieš pareiškėją, todėl atsisakymas pareiškėjui leisti susipažinti su šia pažyma byloje dėl pažeidimo pareiškėjo teisės gintis nuo jam
pareikštų įtarimų nepažeidė (2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-899-858/2017).
133. Administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016 koncentracijos bylos medžiaga taip pat laikyta tarnybiniais dokumentais, kuriems taikoma Konkurencijos įstatymo
21 straipsnyje įtvirtina tokių dokumentų apsauga (išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m.
gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
Procedūros dalyvių ir kitų asmenų išklausymas Konkurencijos tarybos posėdyje
134. Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama, kad prieš
Konkurencijos tarybai priimant nutarimą dėl šio įstatymo pažeidimo, procedūros dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę duoti paaiškinimus ir būti išklausyti per
Konkurencijos tarybos posėdį. Apie posėdžio vietą ir laiką jiems turi būti iš anksto pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka.
Apie numatomą posėdį Konkurencijos taryba turi teisę pranešti per visuomenės informavimo priemones ar savo interneto svetainėje.
135. Administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016 nustatyta, kad pažeidimu
įtariamas pareiškėjas – Rusijos Federacijos bendrovė, apie vyksiantį Konkurencijos tarybos posėdį buvo informuotas išsiunčiant jam raštą bendrovės buveinės Rusijoje adresu,
20 Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymėjo, kad nutarime leisti vykdyti koncentraciją nėra nurodyta teisinė
motyvacija, t. y. nenurodyta, kaip teisės normos yra pritaikytos nustatytoms faktinėms aplinkybėms, ir
dėl to minėtas nutarimas vertintinas kritiškai gero administravimo principo požiūriu. Pažymėta, kad
Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriame nusprendžiama išduoti leidimą koncentracijai, gali būti aktualus ne tik kontroliuojančiam ūkio subjektui, pateikusiam pranešimą apie numatomą įgyvendinti
koncentraciją, bet ir kitiems ūkio subjektams, veikiantiems toje pačioje ar susijusioje rinkoje, taip pat
vartotojams.
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taip pat bendrovės atstovybių Belgijoje ir Latvijoje adresais, taip pat elektroniniu paštu
ir faksu. Kartu su informacija apie įvyksiantį posėdį bendrovei buvo išsiųstas pranešimo
apie tyrimo išvadas išrašas be komercinių paslapčių su vertimu į rusų kalbą, tuo pačiu
informuojant bendrovę apie teisę pateikti paaiškinimus dėl tyrimo išvadų bei susipažinti
su tyrimo bylos medžiaga.
135.1. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, vertinusi, ar
pareiškėjui buvo tinkamai pranešta apie vyksiantį Konkurencijos tarybos posėdį, darė išvadą, kad tais atvejais, kai dokumentai dėl tyrimo baigimo, paaiškinimų dėl tyrimo išvadų pateikimo ir Konkurencijos tarybos posėdžio siunčiami vienu kartu, turi būti taikoma
Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta informavimo tvarka, t. y. dokumentai ir kita įstatyme nustatyta informacija turi būti siunčiama CPK nustatyta tvarka.
Pagal CPK, jeigu asmuo, kuriam turi būti įteiktas procesinis dokumentas, nėra Lietuvos
Respublikos pilietis, teismas kreipiasi į užsienio valstybės teismą ar kitą valstybės instituciją dėl teisinės pagalbos suteikimo (CPK 803 str. 3 d.). Nagrinėdami bylas Lietuvos
Respublikos teismai su užsienio valstybių teismais dėl teisinės pagalbos susižino per
Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, išskyrus tarptautinių sutarčių ir Europos
Sąjungos teisės aktų nustatytus atvejus, kai susižinoma tiesiogiai (CPK 801 str. 1 d.).
135.2. Minėtos administracinės bylos Nr. eA-2330-520/2016 atveju aktuali buvo
1992 metų Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl teisinės pagalbos ir
teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, kurios 2 straipsnio 1 dalis
nustato, kad abiejų Susitariančiųjų Šalių teisingumo įstaigos teikia viena kitai teisinę pagalbą civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, vadovaudamosi šios Sutarties nuostatomis; 3 straipsnis įtvirtina, kad teisinė pagalba apima inter alia dokumentų įteikimą ir
persiuntimą, o 9 straipsnio, reglamentuojančio dokumentų įteikimo tvarką, 1 dalis nustato, kad įstaiga, kuriai pateikiamas prašymas, įteikia dokumentus pagal jos valstybėje galiojančias taisykles, jeigu įteikiamieji dokumentai surašyti jos kalba arba prie jų pridėtas
patvirtintas vertimas. Tais atvejais, kai dokumentai surašyti ne Susitariančiosios Šalies,
kuriai pateikiamas prašymas, kalba arba prie jų nepridėtas vertimas, jie įteikiami gavėjui
tuo atveju, jei jis sutinka juos priimti.
135.3. Vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs dokumentų Rusijos bendrovei išsiuntimo ir informavimo apie Konkurencijos tarybos posėdžio vietą ir datą aplinkybes, šioje byloje padarė išvadą, kad procesiniai dokumentai dėl tyrimo baigimo, paaiškinimų dėl tyrimo išvadų pateikimo ir Konkurencijos tarybos posėdžio pareiškėjui turėjo
būti pateikti būtent Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartyje dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose nustatyta tvarka
per Susitariančiųjų Šalių teisingumo įstaigas, tačiau iš tiesų jie buvo išsiųsti tiesiogiai pareiškėjui. Dėl to pripažinta, jog Konkurencijos taryba pareiškėjui minėtus dokumentus
pateikė nesilaikydama Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 3 dalies reikalavimų.
135.4. Kita vertus, pasiremdama EŽTT praktika, minėtoje byloje Vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė, kad net ir nustačius tam
tikrus informavimo trūkumus, jie gali būti vertinami kaip neesminiai ir nepažeidžiantys tarptautinio susitarimo tikslo bei pagrindinių nacionalinio civilinio proceso principų, asmens teisių (dėl realios galimybės pristatyti savo poziciją teismo akivaizdoje ne
mažiau palankiomis priemonėmis, kaip kad yra suteiktas kitiems byloje dalyvaujantiems
asmenims) esmės, jei, analizuojant procesą bendrai, matyti, kad asmuo turėjo galimy472
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bę pateikti savo poziciją, pastabas byloje ir pirmiau įvardyti trūkumai nelėmė neteisingo teismo sprendimo priėmimo. Vyriausiojo administracinio teismo nuomone, nors
Konkurencijos taryba apžvelgiamu atveju pasirinko pareiškėjo informavimo apie tyrimo
baigimą, paaiškinimų dėl tyrimo išvadų pateikimą ir Konkurencijos tarybos posėdį būdą
ir informavimo pareigos praktinį įgyvendinimą, neatitinkantį teisės aktų nustatytų tokio
informavimo taisyklių, tačiau tinkamai ir veiksmingai užtikrino pareiškėjo teisę į teisminę gynybą nacionalinės teisės ir Konvencijos atžvilgiu. Pareiškėjui dokumentai faktiškai
buvo įteikti, suteikta pakankamai laiko pasirūpinti savo teisių gynyba, be to, pareiškėjas
atsakovui pateikė paaiškinimus, kurie buvo priimti ir įvertinti ginčytame Konkurencijos
tarybos nutarime. Akcentuota, kad pareiškėjui buvo sudarytos galimybės dalyvauti
Konkurencijos tarybos rengtame posėdyje ir būti jame išklausytam, nes buvo pateikta
visa posėdžiui esminę reikšmę turinti informacija bei pareiškėjas informuotas apie posėdžio vietą ir laiką. Dėl nustatytų procedūrinių trūkumų nutarimas nepripažintas neteisėtu ir dėl to nepanaikintas, nes nustatytas pažeidimas nebuvo esminis (išplėstinės teisėjų
kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
136. Administracinėje byloje Nr. A502-1384/2010 nenustatyta, kad buvo pažeista
pareiškėjo teisė būti išklausytam, kai posėdis įvyko jam nedalyvaujant ir netenkinus jo
prašymo posėdį atidėti, kadangi pareiškėjas neginčijo to, jog buvo tinkamai informuotas
apie posėdį, o aplinkybę, jog bendrovei buvo suteikta galimybė duoti paaiškinimus ir susipažinti su tyrimo išvadomis, patvirtino tyrimo bylos medžiaga (2010 m. lapkričio 18 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1384/2010).
137. Dėl procedūros dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų išklausymo
Konkurencijos įstatyme taip pat nustatyta, kad laikoma, jog procedūros dalyviai ir kiti
suinteresuoti asmenys buvo išklausyti, kai yra duomenų, kad jiems buvo tinkamai pranešta apie Konkurencijos tarybos posėdžio vietą ir laiką, buvo suteikta galimybė duoti
paaiškinimus, susipažinti su tyrimo išvadomis ir procedūros dalyviams suteikta galimybė
susipažinti su tyrimo medžiaga (Konkurencijos įstatymo 29 str. 5 d.).
138. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016 nustačius, jog ūkio
subjektams buvo pateikta tyrimo medžiaga be kitų ūkio subjektų komercines paslaptis
sudarančios informacijos, jie buvo supažindinti su Konkurencijos tarybos tyrimo išvadomis ir bylos medžiaga, informuoti apie galimybę pateikti nuomonę dėl tyrimo išvadų
ir ši galimybė suteikta, įvertinti jų pateikti paaiškinimai, paaiškinimai žodžiu išklausyti
Konkurencijos tarybos posėdyje, negalėjo būti konstatuojama, jog Konkurencijos taryba
pažeidė ūkio subjektų išklausymo procedūras (2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
Konkurencijos tarybos posėdžių tvarka
139. Konkurencijos tarybos posėdžiai, kurių metu išklausomi procedūros dalyviai
ir kiti suinteresuoti asmenys, yra vieši. Konkurencijos taryba savo iniciatyva, procedūros dalyvių arba kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali paskelbti posėdį uždarą, jeigu
tai būtina siekiant apsaugoti valstybės ar tarnybos paslaptis arba ūkio subjektų komercines paslaptis (Konkurencijos įstatymo 29 str. 4 d.). Darbo reglamento 68 punkte nustatyta, kad kiekvieno Konkurencijos tarybos posėdžio metu rašomas posėdžio protokolas.
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Konkurencijos tarybos sprendimu gali būti daromas posėdžio garso arba vaizdo įrašas.
140. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, atsižvelgiant į šias teisės normas,
Konkurencijos taryba turi teisę (o kartu ir diskreciją) spręsti dėl garso įrašo darymo ar jo
nedarymo. Tokia Konkurencijos tarybos teisė nepaneigia pareiškėjo teisės prašyti daryti
garso įrašą. Vienoje iš bylų Vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas, ar nebuvo pažeistos pareiškėjo procesinės teisės Konkurencijos tarybos pirmininkui neleidžiant
daryti posėdžio garso įrašo, nurodė, kad nors Konkurencijos tarybos pirmininkas, vienasmeniškai priimdamas sprendimą neleisti pareiškėjo atstovams daryti posėdžio garso
įrašo, pažeidė Konkurencijos tarybos darbo reglamento 68 punkto reikalavimus, tačiau
įvertinus posėdžio metu surašyto protokolo detalumą ir išsamumą bei atsižvelgiant į
tai, kad posėdžio protokolas yra pagrindinė posėdžio eigos fiksavimo forma, daryta išvada, jog atsisakymas daryti posėdžio garso įrašą pareiškėjo procesinių teisių nepažeidė
(2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
141. Darbo reglamento 91 punktas nustato, kad Konkurencijos tarybos posėdyje
pirmasis pasisako tyrimą atlikęs Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas, pristatydamas pranešimą apie atliktą tyrimą. Po to teisė pasisakyti suteikiama pareiškėjui (tyrimo
iniciatoriui), asmeniui, įtariamam įstatymo pažeidimu, kitiems proceso dalyviams. Po
kiekvieno pasisakymo proceso dalyviams gali būti užduodami klausimai. Iš eilės klausimus užduoda tarybos nariai, pareigūnas, pareiškėjas, asmuo, įtariamas pažeidęs įstatymą,
kiti proceso dalyviai.
142. Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad atitinkamą tyrimą
atlikęs Konkurencijos tarybos pareigūnas nelaikytinas proceso dalyviu, todėl kiti proceso dalyviai neturi teisės užduoti jam klausimų bylos nagrinėjimo metu. Tačiau posėdžio
pirmininkas, kai jis mano, jog tai yra būtina, norėdamas pašalinti kilusius neaiškumus,
gali leisti proceso dalyviams užduoti klausimus tyrimą atlikusiam Konkurencijos tarybos pareigūnui. Vyriausiasis administracinis teismas šiame kontekste pažymėjo, kad
bylų nagrinėjimas Konkurencijos tarybos posėdyje yra administracinė procedūra, kurios pagrindinis tikslas – išklausyti pažeidimo padarymu įtariamų ir nuo tokių pažeidimų nukentėjusių ūkio subjektų nuomonę dėl atlikto tyrimo išvadų. Bylos, nagrinėjamos
Konkurencijos taryboje, proceso dalyviai neturi tokių teisių, kokias turi teisminio proceso dalyviai. Taigi tik teisminiame procese Konkurencijos taryba tampa lygiateise proceso šalimi, kurios atstovams gali būti užduodami su byla susiję klausimai (2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 16, 2008)21.

21 Šis išaiškinimas pateiktas, atsižvelgiant į iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojusios Konkurencijos įstatymo
redakcijos 31 straipsnį, pagal kurį nagrinėjant bylą, Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvauja pareiškėjas (tyrimo iniciatorius), asmuo, įtariamas pažeidęs Konkurencijos įstatymą (įtariamas pažeidėjas),
Konkurencijos tarybos sprendimu kiti ūkio subjektai, su kurių interesais tiesiogiai susijusi nagrinėjama
byla; viešojo administravimo subjektų atstovai jų prašymu, Konkurencijos tarybos sprendimu ekspertai,
specialistai bei kiti asmenys. Vyriausiojo administracinio teismo manymu, ši norma įtvirtino baigtinį
sąrašą asmenų, dalyvaujančių Konkurencijos Tarybos posėdyje, tarp kurių pareigūno nėra. Šiuo metu
galiojančiame Konkurencijos įstatyme šios normos nėra, neliko ir proceso dalyvių sąvokos (dabar yra
procedūros dalyviai (pareiškėjas ir pažeidimu įtariamas subjektas) ir kiti suinteresuoti asmenys (suinteresuoti ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai).
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III. Konkurencijos tarybos nutarimas užbaigus tyrimą
III.1. Bendrieji reikalavimai nutarimui
143. Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad
Konkurencijos taryba, atlikusi šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytus veiksmus, turi teisę priimti nutarimą: (1) taikyti šio įstatymo nustatytas sankcijas; (2) jeigu nėra šio įstatymo nustatyto pagrindo, atsisakyti taikyti sankcijas; (3) jeigu nėra šio įstatymo pažeidimo, procedūrą dėl šio įstatymo pažeidimo nutraukti; (4) atlikti papildomą tyrimą.
Konkurencijos tarybos nutarime turi būti nurodytos šio įstatymo pažeidimo aplinkybės,
procedūros dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų paaiškinimai, pateikti Konkurencijos tarybai, bei jų įvertinimas, priimto nutarimo motyvai ir teisinis pagrindas (Konkurencijos
įstatymo 30 str. 2 d.).
144. Konkurencijos tarybos nutarimas turi būti grindžiamas tik tomis tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių ūkio subjektas ar viešojo administravimo
subjektas, įtariamas šio įstatymo pažeidimu, turėjo galimybę duoti paaiškinimus šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka (Konkurencijos įstatymo 30 str. 3 d.).
145. Kalbant apie bendruosius reikalavimus Konkurencijos tarybos nutarimams,
priimamiems pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalį, pažymėtina, kad
Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra atkreipęs dėmesį į tai,
kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, vadovaujasi objektyvumo
principu, reiškiančiu, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (Viešojo administravimo
įstatymo 3 str. 2 p.). Administracinis aktas negali būti grindžiamas abejonėmis, o jį priimant turi būti įvertinti visi pateikti argumentai, negali būti nutylėtų argumentų. Tai ypač
svarbu viešojo administravimo procedūrose, užsibaigiančiose sankcijų skyrimu (2006 m.
gruodžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A248-2207/2006, 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-715/2008, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
146. Vyriausiasis administracinis teismas dėl reikalavimų Konkurencijos tarybos nutarimui yra konstatavęs, kad konkurencijos institucija privalo aiškiai, nuosekliai
ir nedviprasmiškai formuluoti savo poziciją ir kaltinimus ūkio subjektams. Priešingu
atveju apsunkinama asmenų teisė žinoti, kuo jie iš tikrųjų yra kaltinami, ir teisingumo
vykdymo procesas teismuose (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A444-1433/2011).
147. Ne kartą pažymėta ir tai, jog teisės aktai neįpareigoja Konkurencijos tarybos
savo pozicijos ir išvadų dėl padaryto pažeidimo, nurodytų pranešime apie atliktą tyrimą, visa apimtimi ir pažodžiui perkelti į galutinį sprendimą dėl įstatymų pažeidimo.
Svarbu tai, kad suinteresuotam ūkio subjektui būtų suteikta galimybė iki priimant galutinį sprendimą, pasisakyti dėl esminių kaltinimo elementų ir kaltinimui reikšmingų
įrodymų (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012,
2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
148. Taigi Konkurencijos įstatymas (inter alia 30 str. 3 d.) nereikalauja, kad
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Konkurencijos taryba galutiniame nutarime perrašytų pranešimą apie atliktą tyrimą.
Konkurencijos taryba turi tik remtis pranešime pateiktomis pagrindinėmis tyrimo išvadomis ir faktinėmis aplinkybėmis. Todėl, atsižvelgiant į formuojamą praktiką, galutinis
Konkurencijos tarybos nutarimas gali būti pakeistas, pasikeitus vertinimui, kurį atliko
Konkurencijos taryba, kaip kolegiali institucija, remdamasi paaiškinimais ir pastabomis,
kurias jai pateikė proceso dalyviai, ir papildytas kitomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių pareiškėjas galėjo duoti savo paaiškinimus. Konkurencijos įstatymo
36 straipsnio 3 dalį22, aiškinant priešingai, būtų pažeisti Konkurencijos tarybos kaip kolegialios institucijos ir jos administracijos funkcijų atribojimo principai, o kartu prarastų
reikšmę konkurencijos teisės pažeidimų nagrinėjimo proceso skirstymas į dvi savarankiškas tyrimo ir bylų nagrinėjimo stadijas. Taigi minėta Konkurencijos įstatymo nuostata
negali būti aiškinama, kaip draudžianti Konkurencijos tarybai, priimant galutinį nutarimą, pakeisti jos administracijos pranešime apie atliktą tyrimą pateiktas išvadas dėl faktinių ir teisinių aplinkybių kvalifikavimo (2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
149. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012 procedūriniu pažeidimu pareiškėjas laikė tai, kad Konkurencijos taryba viso tyrimo metu ir pranešime apie
atliktą tyrimą pareiškėjų veiksmus kvalifikavo, kaip susitarimą, ribojantį konkurenciją
pagal tikslą. Tuo tarpu nutarimo dėl įstatymo pažeidimo priėmimo stadijoje tirtas susitarimas buvo perkvalifikuotas į susitarimą, ribojantį konkurenciją pagal (galimą) poveikį. Tačiau nepaisant to, pasak pareiškėjo, Konkurencijos tarybos atlikta analizė iš esmės
nebuvo papildyta naujais įrodymais. Vyriausiasis administracinis teismas šioje situacijoje
pažymėjo, kad tai, ar Konkurencijos taryba tinkamai ir pakankamai pagrindė savo poziciją priimdama konkretų nutarimą, kuriame konstatuojamas atitinkamas konkurencijos
teisės pažeidimas, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Konkurencijos tarybos kaltinimą dėl konkurencijos teisės pažeidimo pagrindžiančių duomenų (ne)pakankamumas
nėra procedūrinis klausimas, todėl konkurencijos institucijos sprendimas nesivadovauti
tam tikrais duomenimis, nelaikytinas ir procedūriniu pažeidimu. Tai, kad Konkurencijos
taryba, priimdama nutarimą, kaip pripažįsta ir pareiškėjas, jame nesivadovavo jokiais
naujais, iš esmės kaltinimą keičiančiais ar papildančiais, įrodymais nei tais, kurie buvo
surinkti pažeidimo tyrimo metu ir dėl kurių turėjo galimybę pasisakyti pareiškėjas, eliminuoja Konkurencijos tarybos pareigą priimti papildomas tyrimo išvadas. Įvertinta ir
tai, kad tiek tyrimo metu, tiek pranešime apie atliktą tyrimą, tiek nutarime dėl įstatymo
pažeidimo pareiškėjų veiksmai kvalifikuojami, kaip Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje draudžiamas susitarimas tarp ūkio subjektų. Todėl nebuvo galima teigti, jog
Konkurencijos taryba, nutarimo priėmimo stadijoje perkvalifikuodama pareiškėjų veiksmus iš susitarimo, ribojančio konkurenciją pagal tikslą, į susitarimą, ribojantį konkurenciją pagal (galimas) pasekmes, nesilaikė teisės aktų reikalavimų (2012 m. balandžio 20 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).
150. Administracinėje byloje Nr. A502-801/2013 pareiškėjas kaip jo teisių į gynybą suvaržymą nurodė tai, kad Konkurencijos taryba nutarime, darydama išvadas dėl nustatytų pažeidimų, nenurodė šaltinių į konkrečią surinktos medžiagos dalį ar įrodymus.
Pareiškėjas raštu identifikavo 38 faktus, kurie nėra pagrįsti nuorodomis į šaltinius ir paprašė Konkurencijos tarybos ištaisyti šį pažeidimą. Konkurencijos taryba atsisakė tai atlikti,
22 Šiuo metu (nuo 2018 m. sausio 1 d.) galiojančios įstatymo redakcijos 30 straipsnio 3 dalis.
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nurodydama, kad teiginiai grindžiami bylos medžiagoje esančiais dokumentais, o pareiškėjo atstovai turi teisę susipažinti su visa bylos medžiaga. Vyriausiojo administracinio teismo
nuomone, Konkurencijos taryba paprastai turėtų nurodyti šaltinius, kuriais remdamasi ji
formuoja kaltinimus ūkio subjektams, tačiau vien tai, kad pranešime apie tyrimo išvadas
bei ginčo nutarime nebuvo identifikuoti visi nurodytini šaltiniai, dar savaime nereiškia, jog
nutarimas yra neteisėtas. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija vertino visą nutarimą, kaip nuoseklų ir vientisą dokumentą, atsižvelgė į jame padarytas išvadas bei jas pagrindžiančius teiginius, todėl negalėjo daryti išvados, jog paminėtas trūkumas
nulėmė jo neteisėtumą ar nepagrįstumą. Byloje nebuvo pateikta jokių objektyvių įrodymų,
jog dėl paminėtų aplinkybių galėjo būti priimtas neteisėtas nutarimas ar dėl to pareiškėjas
negalėjo veiksmingai gintis nuo pareikštų kaltinimų (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m.
sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-801/2013).
III.2. Atsakomybės pagal Konkurencijos įstatymą subjektas
151. Konkurencijos įstatymo 35 ir 36 straipsniuose nustatyta, kad sankcijos
inter alia baudos už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skiriamos ūkio subjektams.
Ūkio subjektas Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 22 dalyje apibrėžiamas, kaip įmonės,
jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), įstaigos ar organizacijos
arba kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos
Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų
daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje.
152. Vienoje iš bylų iškilus klausimui dėl baudos skyrimo Auditorių rūmams,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytą teisinį reguliavimą, taip pat įstatyme pateiktą draudžiamo susitarimo sąvokos apibrėžimą23, darė
išvadą, kad už Konkurencijos įstatymą pažeidžiančio sprendimo priėmimą tokia ūkio
subjektų asociacija, kaip Auditorių rūmai, gali būti baudžiama. Toks aiškinimas, pasak
Vyriausiojo administracinio teismo, atitinka ir Europos Sąjungos teisę (2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
153. Šioje byloje taip pat atkreiptas dėmesys, kad ūkio subjektų asociacijos
sprendimai dėl savo pobūdžio tam tikrais atvejais gali būti prilyginti ją sudarančių ūkio
subjektų draudžiamiems susitarimams. Taip būtų ypač tais atvejais, jei būtų nustatyta,
kad asociacija naudojama tik kaip jos narių – atskirų ūkio subjektų – draudžiamų susitarimų sudarymą palengvinanti priemonė (slapto bendradarbiavimo forma), o pati asociacija negalėtų būti pripažįstama atskirai veikiančiu ir savarankišką nuo jos narių sprendimą priimančiu subjektu, be kita ko, atsakingu ir už tokio sprendimo įgyvendinimą. Taigi
atskirais atvejais už ūkio subjektų asociacijų sprendimus gali būti baudžiamos tiek pačios asociacijos, tiek ir joms priklausantys ūkio subjektai (2008 m. lapkričio 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 16, 2008).
23 Susitarimas – tai bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos sutartys
arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą (Konkurencijos įstatymo
3 str. 19 d.).
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154. Šiame kontekste pažymėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje buvo iškilęs klausimas dėl galimybės pasibaigusiam juridiniam asmeniui
paskirtą baudą įskaityti į jo teises ir pareigas perėmusio juridinio asmens baudą. Šiuo
aspektu pateiktas išaiškinimas, kad Lietuvos įstatymai išties konkrečiai nenumato
galimybės įskaityti į baudą kitam ūkio subjektui skirtiną baudą. Kita vertus, Lietuvos
įstatymai nedraudžia ūkio subjektui, perėmusiam kito juridinio asmens, kuris teisiniu
požiūriu pasibaigė, teises ir pareigas, priskirti atsakomybę už to asmens, kurio teises ir
pareigas jis perėmė, padarytus konkurencijos teisės pažeidimus.
154.1. Šiuo klausimu administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, kurioje atsižvelgiama į Europos Sąjungos teismų jurisprudenciją, nurodyta, kad kai tarp pažeidimo padarymo ir momento, kai nagrinėjamas ūkio subjektas turi atsakyti už jį, asmuo, atsakingas už
šio ūkio subjekto veiklą, teisiškai pasibaigė, visų pirma, būtina nustatyti fizinių ir žmogiškųjų elementų junginį, kuris prisidėjo prie pažeidimo padarymo, o po to nustatyti asmenį, kuris tapo atsakingu už jų veikimą, taip išvengiant to, kad dėl asmens, atsakingo už jų
veikimą tada, kai pažeidimas buvo padarytas, išnykimo ūkio subjektas išvengtų atsakomybės už jį. Konkurencijos taisykles pažeidusio subjekto teisinės ar organizacinės reformos nebūtinai lemia tai, kad sukurta nauja įmonė nėra atsakinga už pirmtakės padarytus
konkurencijos taisyklių pažeidimus, jei ekonominiu požiūriu abu subjektai sutampa.
154.2. Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad UAB „Papyrus Distribution“, kuri taip
pat buvo pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, buvo prijungta prie UAB „Schneidersöhne Baltija“, kuri perėmė visas šios įmonės teises ir pareigas.
Todėl, kaip konstatavo Vyriausiasis administracinis teismas, Konkurencijos taryba galėjo
UAB „Schneidersöhne Baltija“ priskirti atsakomybę už UAB „Papyrus Distribution“ konkurencijos teisės pažeidimus, padarytus iki jos prijungimo prie UAB „Schneidersöhne
Baltija“ (išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-34/2009, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009).
155. Skiriant baudas už padarytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, taip pat
aktualus klausimas dėl galimybės taikyti atsakomybę patronuojančiai ir dukterinei
bendrovėms.
156. Administracinėje Nr. A552-54/2014 pareiškėjai UAB „Limarko“ ir UAB
„Limarko jūrų agentūra“ nesutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad jie solidariai atsakingi už dalyvavimą draudžiamame susitarime.
156.1. Vyriausiasis administracinis teismas atsižvelgė į Komisijos ir Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią kai preziumuojama, kad motininė
įmonė daro lemiamą įtaką dukterinės bendrovės politikai, Komisija gali pripažinti, kad
patronuojanti bendrovė solidariai atsakinga už dukterinei bendrovei skirtos baudos sumokėjimą, nebent patronuojanti bendrovė, kuriai tenka pareiga nuginčyti šią prezumpciją, pateiktų pakankamai įrodymų, galinčių pagrįsti, kad jos dukterinė bendrovė rinkoje veikia savarankiškai. Atsakomybė už dukterinės bendrovės elgesį gali tekti motininei
bendrovei, ypač kai nors ir turėdama savarankišką teisinį subjektiškumą, ši dukterinė
bendrovė savarankiškai nesprendžia dėl savo elgesio rinkoje, o iš esmės įgyvendina patronuojančios bendrovės nurodymus, visų pirma atsižvelgiant į ekonominius, organizacinius ir teisinius ryšius, kurie sieja šiuos du juridinius vienetus. Taip yra dėl to, kad tokios
situacijos motininė bendrovė ir jos dukterinė bendrovė yra to paties ekonominio vieneto nariai ir todėl sudaro vieną įmonę, o tai leidžia Komisijai sprendimą, kuriuo skiria478
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mos baudos, adresuoti motininei bendrovei, nekeliant reikalavimo įrodyti asmeninį šios
bendrovės dalyvavimą darant pažeidimą. Bendrijos konkurencijos teisė grindžiama asmeninės pažeidimą padariusio ūkio subjekto atsakomybės principu. Tačiau jei motininė
bendrovė yra tam tikro ūkio subjekto, kurį gali sudaryti keli juridiniai asmenys, dalis, ši
motininė bendrovė už konkurencijos taisyklių pažeidimą laikoma solidariai atsakinga su
kitais šį subjektą sudarančiais juridiniais asmenimis. Net jei motininė bendrovė tiesiogiai
nedalyvauja pažeidime, tokiu atveju ji daro lemtingą įtaką jame dalyvaujančioms savo
dukterinėms bendrovėms. Tai reiškia, kad šiame kontekste motininės bendrovės atsakomybė negali būti laikoma atsakomybe be kaltės24.
156.2. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai dėl minėtoje byloje išdėstytų motyvų UAB „Limarko“ ir UAB „Limarko jūrų agentūra“ pripažinus vienu ekonominiu vienetu, spręsta, kad Konkurencijos taryba šioms bendrovėms galėjo skirti solidarią baudą (2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
157. Minėta, kad pagal Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, šis įstatymas
taikomas ir ne Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų veiklai, jeigu dėl šios veiklos ribojama konkurencija Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje.
158. Vienoje iš bylų buvo sprendžiamas klausimas dėl Konkurencijos tarybos įgaliojimų atlikti tyrimą dėl Rusijos Federacijos įmonės OAO „Gazprom“ veiksmų. Šios įmonės
teigimu, Konkurencijos taryba neturėjo nei jurisdikcijos, nei kompetencijos atlikti tyrimą
ir pažeidė pareiškėjo imunitetą nuo administracinės baudžiamojo pobūdžio atsakomybės
taikymo tiriamos tam tikros jo veiklos atžvilgiu, neatsižvelgė į aplinkybes, jog virš 50 procentų pareiškėjo akcijų kontroliuoja Rusijos Federacija ir pareiškėjui, kaip sui generis subjektui (akcinei bendrovei), Rusijos teisės aktais priskirtas specialusis, išimtinis statusas dėl
dujų tiekimo tiek valstybės viduje, tiek išorėje. Pareiškėjo teigimu, jo statusas yra ypatingas
viešosios teisės prasme, nes veikla yra susijusi su Rusijos Federacijos teisėmis ir interesais,
todėl jai gali būti taikomas imunitetas pagal Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JTO)
jurisdikcinių imunitetų konvencijos 2 straipsnio (b) dalies (iii) punktą.
158.1. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad šį aspektą tarptautinėje teisėje iš tiesų reglamentuoja 2004 m. gruodžio 2 d.
JTO jurisdikcinių imunitetų konvencija, kuria ir remiasi pareiškėjas. Lietuvos Respublika
nėra ratifikavusi šios konvencijos, tačiau kaip yra nurodęs EŽTT, egzistuoja nusistovėjęs tarptautinės teisės principas, kad net ir tais atvejais, kai valstybė nėra ratifikavusi
sutarties, jai gali būti privaloma viena iš jos nuostatų, jei ta nuostata atspindi paprotinę tarptautinę teisę, arba ją „kodifikuodama“, arba sukurdama naują paprotinę normą25.
Išanalizavęs minėtos konvencijos nuostatas ir jų komentarą, Vyriausiasis administracinis teismas darė išvadą, kad suverenios valstybės valdžios įgyvendinimas arba acta jure
imperii neabejotinai leidžia subjektui remtis imunitetu nuo kitos valstybės jurisdikcijos, nes tokie veiksmai iš esmės reiškia, kad jis veikia ne savo nuožiūra, tačiau valstybės
kompetentingų valdžios institucijų įgaliojimu. Vadinasi, pareiškėjas galėtų būti tapatinamas su valstybe ir remtis imunitetu JTO jurisdikcinių imunitetų konvencijos prasme,
jei būtų konstatuota, kad veiksmai ar neveikimas, dėl kurių pareiškėjas Konkurencijos
24 ESTT 2009 m. spalio 10 d. sprendimas byloje AkzoNobel NV ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją, 5861, 77 punktai; 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimas byloje Nr. C-668/11 P Alliance One International Inc.
prieš Europos Komisiją.
25 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. kovo 23 d. sprendimas byloje Cudak prieš Lietuvą (pareiškimo
Nr. 15869/02), 66 p.).
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tarybos nutarimu pripažintas pažeidusiu Konkurencijos tarybos nustatytas koncentracijos sąlygas, buvo vykdomi kokia nors forma pateiktu Rusijos Federacijos valdžios
institucijų nurodymu, t. y. kad taip pareiškėjas vykdė „valstybės suverenios valdžios
vykdymo veiksmus“.
158.2. Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigė, kad ypatingas jo statusas pagal
Rusijos Federacijos teisę lemia, jog pareiškėjas privalo veikti nepažeisdamas Rusijos
Federacijos interesų: prisidėti prie Rusijos Federacijos energijos eksporto plėtros ir teigiamo užsienio prekybos balanso palaikymo; prisidėti prie Rusijos reikšmės pasaulinėje kuro ir energijos rinkoje; pritraukti investicijas į Rusijos dujų pramonę; prisidėti prie
įdarbinimo ir pajamų Rusijos Federacijoje gerinimo. Tačiau išplėstinės teisėjų kolegijos
vertinimu, tokie pareiškėjo nurodomi jo veiklai keliami tikslai yra pernelyg abstraktaus
pobūdžio, kad galėtų būti pripažįstami įgaliojimais, skirtais įgyvendinti valstybės suverenią valdžią. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtino, kad pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“
akcijas įsigijo kaip juridinis asmuo (verslo subjektas), vykdantis ūkinę komercinę veiklą,
o ne įgyvendindamas Lietuvos ir Rusijos Federacijos susitarimus ar vykdydamas Rusijos
Federacijos valdžios institucijų nurodymus. Taigi ginčo nutarime nustatytas pažeidimas
buvo susijęs su pareiškėjo ūkine komercine veikla, todėl Konkurencijos taryba teisėtai
tyrė, ar pareiškėjo veikla neribojo konkurencijos Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje, ir
sprendė, ar pareiškėjas pažeidė koncentracijos vykdymo sąlygą.
158.3. Šioje byloje taip pat pasisakyta dėl to, ar Konkurencijos įstatymo
2 straipsnio 2 dalies taikymui yra svarbi neteisėtų veiksmų atlikimo vieta.
158.4. Vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, kad vienintelė šios nuostatos
įtvirtinta sąlyga įstatymui taikyti yra konkurencijos Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje
ribojimas, nulemtas ūkio subjekto veiklos. Taigi, jei ūkio subjekto veikla riboja konkurenciją Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje, tuomet įstatymas taikomas, neatsižvelgiant
į tai, kur subjektas yra registruotas, kur ir kokius veiksmus jis atliko, vienintelis svarbus
aspektas vertinant įstatymo taikymo galimybę yra tas, kad veiksmai riboja konkurenciją
Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje.
158.5. Pabrėžta ir tai, kad Konkurencijos taryba naudojasi įgaliojimais taikyti
Konkurencijos įstatymo normas ne tik dėl įmonių aktyvių veiksmų, bet ir dėl neveikimo,
ribojančio konkurenciją Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje. Konkurencijos įstatymo
nuostatos būtent Konkurencijos tarybai suteikia išimtinius įgaliojimus kontroliuoti įmonių koncentracijas Lietuvos Respublikos lygiu. Taigi Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis laikytina teisiniu pagrindu taikyti įstatymą ir užsienio valstybėse registruotų
ūkio subjektų veiklai, neatsižvelgiant į tai, kur jie veikė, jeigu dėl šios veiklos ribojama
konkurencija Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje. Taigi Konkurencijos taryba turi jurisdikciją vykdyti jai numatytas funkcijas ne tik dėl Lietuvos Respublikoje, bet ir dėl užsienyje registruotų ūkio subjektų veiklos, neatsižvelgiant į tai, kur jie veikė, jeigu dėl šios
veiklos ribojama konkurencija Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje (išplėstinės teisėjų
kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
159. Taip pat paminėtina praktika dėl solidarios atsakomybės taikymo pagal
Reklamos įstatymą.
160. Vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš bylų laikėsi pozicijos, kad
Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra nustatyta, kad už Reklamos įstatyme nustatytų
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reikalavimų pažeidimus net ir susiję reklaminės veiklos subjektai galėtų būti patraukti atsakomybėn solidariai (jiems galėtų būti paskirta solidari bauda). Įstatymuose nėra numatyta solidari atsakomybė už tokius pažeidimus, kas, norint tokį patraukimo atsakomybėn
būdą taikyti, yra, kolegijos vertinimu, būtina, o Civilinio kodekso nuostatos, atsižvelgiant
į 1.1 straipsnio 1 ir 2 dalis, šiuo atveju nėra taikytinos. Baudžiamosios ar administracinės
teisinės atsakomybės institutams solidari atsakomybė nėra būdinga, kadangi tokiu (solidarios atsakomybės) atveju iš esmės eliminuojamas atsakomybės už teisės pažeidimus individualizavimas atskiriems subjektams (2015 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-903-624/2015).
161. Administracinėje byloje Nr. A444-391/2011 spręsta dėl ūkio subjekto atsakomybės už jo filialo skleistą reklamą. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas rašte patvirtino, kad reklamos užsakovas yra „Air Baltic
Corporation“ filialas. Pagal „Air Baltic Corporation“ filialo nuostatus, filialas nėra juridinis asmuo, už filialo įsipareigojimus ir iš jų kylančias prievoles atsako steigėjas – atsakovas. Taigi pareiškėjas nagrinėtu atveju pagrįstai laikytas reklamos davėju ir pažeidimo
subjektu (2011 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-391/2011).
III.3. Sankcijos už Konkurencijos įstatymo pažeidimus taikymo terminas
162. Konkurencijos įstatymo 35 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad sankcijos ūkio
subjektams už šio įstatymo pažeidimus gali būti taikomos ne vėliau kaip per penkerius
metus nuo pažeidimo padarymo dienos, o kai yra tęstinis ar trunkamasis pažeidimas, –
nuo paskutinių veiksmų atlikimo arba nutraukimo dienos26.
163. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija yra išaiškinusi,
kad senaties terminas – tai laikotarpis, per kurį subjektui gali būti paskirtos sankcijos už
tam tikrus pažeidimus. Senaties termino esmė yra ta, jog jis turi užtikrinti, kad asmenys
galėtų būti patraukti atsakomybėn tik per tam tikrą konkretų iš anksto apibrėžtą laikotarpį. Senaties termino instituto taikymas ne pagal įstatyme tiesiogiai įtvirtintą tvarką būtų
neteisėtas ir paneigtų asmenų teisėtus lūkesčius (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2136/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
164. Vertinant, ar nėra praleistas sankcijų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus
skyrimo terminas, svarbu nustatyti pažeidimo įvykdymo dieną, o esant tęstiniam pažeidimui – paskutinių veiksmų atlikimo dieną.
165. Draudžiamų susitarimų atvejais senaties termino pradžios momentui nustatyti ypatingai svarbu įvertinti, ar pažeidimas, nors pasireiškęs kelių sutarčių sudarymu,
buvo vientisas (vienas), apėmė bendrą antikonkurencinį tikslą, ar vis dėlto buvo padaryti
keli savarankiški pažeidimai, kuriems atskirai taikytini senaties terminai (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014, 2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
26 Pagal iki 2011 m. gegužės 3 d. galiojusios redakcijos Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalį, ūkio subjektai gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus ne vėliau kaip per trejus metus nuo
pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, – nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos.
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166. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016 Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, tai, kad tiekimo sutartys buvo sudarytos skirtingais laikotarpiais,
savaime nereiškia dviejų atskirų pažeidimų. Pareiškėjų draudžiamas susitarimas dėl perpardavimo kainų, įtvirtintas 2003 m. tiekimo sutartyje, apribojo kainų konkurenciją šalims
nustatant perpardavimo kainas. Šiuo susitarimu buvo siekiama užtikrinti minimalų kainų
lygį visame mažmeninės prekybos lygmenyje. Bylos įrodymų visuma patvirtino, kad vėlesnių tiekimo sutarčių nuostata buvo siekiama tapačių paskatų ir veiksmų vengiant UAB
„Mantinga“ produktų mažmeninių kainų konkurencijos. Tiekimo sutarčių nuostatos, elektroninis susirašinėjimas, kainų sutapties vertinimas pateko į susitarimo dėl perpardavimo
kainų apimtį, pareiškėjų faktinis elgesys rodė jų veikimą pagal draudžiamo susitarimo sąlygas bei tai, kad konkurenciją ribojančio susitarimo galiojimo metu (nuo 2003 m. balandžio
1 d. iki 2013 m. kovo 1 d.) pareiškėjus vienijo bendras antikonkurencinis tikslas. Vėlesniu,
po 2003 m. tiekimo sutarties pasibaigimo, laikotarpiu nustatyti pareiškėjų veiksmai atitiko 2003 m. balandžio 1 d. tiekimo sutartyje įtvirtintą susitarimą palaikyti minimalias perpardavimo kainas, kas patvirtino, kad toks susitarimas egzistavo visu šiuo laikotarpiu. Taigi
galėjo būti daroma išvada, jog draudžiamas susitarimas tęsėsi nepertraukiamai visu ginčo
laikotarpiu (2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
167. Tais atvejais, kai pažeidimas padaromas koncentracijos įgyvendinimu be
Konkurencijos tarybos leidimo, laikoma, jog tai tęstinio pobūdžio veika.
168. Administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012 Vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad Konkurencijos taryba, ginčytu nutarimu paskyrusi baudą ūkio subjektui už koncentracijos įgyvendinimą apie tai nepranešus Konkurencijos tarybai ir negavus jos leidimo, patraukimo atsakomybėn senaties termino nepažeidė. Ūkio subjektui
inkriminuotas pažeidimas pagal savo pobūdį reiškia tęstinį teisės pažeidimą, už kurį bauda
gali būti skiriama per trejus metus nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos27. Šio tęstinio
pažeidimo pradžia laikyta mainų sutarties sudarymo (kontrolės įgijimo) data. Kiekviena
diena nuo šio momento laikytina Konkurencijos įstatymo pažeidimo darymo diena.
Pažeidimo pabaiga, t. y. paskutinė koncentracijos įgyvendinimo diena be Konkurencijos
tarybos leidimo, laikytina Konkurencijos tarybos leidimo išdavimo diena (nagrinėtu atveju – 2009 m. spalio 8 d.), nuo kurios turi būti skaičiuojamas trejų metų senaties terminas.
Kadangi bauda paskirta Konkurencijos tarybos 2010 m. liepos 15 d. nutarimu, akivaizdu,
kad šis terminas nebuvo praleistas. Vyriausiasis administracinis teismas nesutiko su argumentu, kad pažeidimo pradžia turi būti siejama su momentu, kada kaltinamas ūkio subjektas sužinojo apie bendrovės susijusių ūkio subjektų bendrąsias pajamas, o pabaiga – su momentu, kai Konkurencijos tarybai buvo pateiktas pranešimas apie koncentraciją (2012 m.
kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012).
169. Pozicijos, kad atsakomybės taikymo senaties terminas tais atvejais, kai pažeidžiamos koncentracijos taisyklės, prasideda nuo Konkurencijos tarybos leidimo išdavimo momento laikytasi ir administracinėje byloje Nr. A-1669-822/2015 (išplėstinės teisėjų kolegijos
2015 m. gruodžio 17 d. nutartis, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015).
170. Taigi siekiant nepažeisti atsakomybės taikymo senaties termino, svarbu nustatyti pažeidimo trukmę, apibrėžiant ją konkrečiu pradžios ir pabaigos momentu (dėl pa27 Minėta, kad pagal iki 2011 m. gegužės 3 d. galiojusią Konkurencijos įstatymo redakciją, ūkio subjektai
galėjo būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, – nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos.
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žeidimo trukmės, kaip baudos apskaičiavimo elemento, taip pat žr. apibendrinimo skyrių
,,Bazinis baudos dydis“).
171. Administracinėje byloje Nr. A502-801/2013 Konkurencijos taryba vertino, jog
senaties terminas nebuvo net prasidėjęs, kadangi nebuvo duomenų apie ginčo nutarime
konstatuotų pažeidimų (piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi) nutraukimą po 2004 m.
gruodžio 3 d. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nesutiko su tokia
Konkurencijos tarybos pozicija ir nurodė, kad Konkurencijos tarybai konstatavus, jog pažeidimas tęsėsi 2002–2004 m. ir netyrus ūkio subjekto veiksmų po 2004 m., vertintina, jog
būtent šio tyrimo kontekste paskutinių veiksmų atlikimo diena yra 2004 m. gruodžio 31 d.
172. Atkreiptinas dėmesys, kad šioje byloje Vyriausiasis administracinis teismas
atsižvelgė į tai, jog Konkurencijos taryba nutarime skirtingai vertino pažeidimo trukmę
kalbėdama apie senaties terminą ir kalbėdama apie pažeidimo trukmę, kaip apie aplinkybę, kuri svarbi nustatant baudos dydį. Toks Konkurencijos tarybos nenuoseklumas ir
prieštaringumas vertintas pareiškėjo naudai ir spręsta, jog dėl to negalima taikyti prezumpcijos, pagal kurią įrodžius pažeidimo egzistavimą, preziumuojama, kad jis tęsiasi,
kol neįrodoma priešingai, taip pat ir tais atvejais, kai ūkio subjektas nepateikia jokių įrodymų, kad pažeidimas baigėsi konkrečiu nurodytu laiku. Nustačius, kad Konkurencijos
taryba neįrodė, jog pažeidimas tęsėsi ir po 2004 m. gruodžio 31 d., byloje nepritarta argumentams, kad senaties terminas nagrinėtu atveju nebuvo prasidėjęs (išplėstinės teisėjų
kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-801/2013).
173. Pažymėtina, kad senaties termino taikymo taisyklės yra ypatingai aktualios, kai teismo sprendimu tyrimas siekiant, kad jis būtų papildytas, grąžinimas
Konkurencijos tarybai.
174. Administracinėje byloje Nr. A520-2136/2012 Vyriausiasis administracinis teismas aiškino ir taikė iki 2011 m. gegužės 3 d. galiojusį teisinį reguliavimą, pagal kurį nebuvo numatyta, kad senaties terminas gali būti sustabdomas ar atnaujinamas, inter alia
tais atvejais, kai byla dėl konkurencijos teisės pažeidimo perduodama nagrinėti teismui, o
vėliau Konkurencijos tarybos nutarimas panaikinamas ir byla grąžinama Konkurencijos
tarybai papildomam tyrimui atlikti28. Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, tai,
kad nebuvo nustatytos jokios senaties termino eigos skaičiavimo išimtys, reiškia, jog tokių išimčių įstatymų leidėjas nenumatė. Konkurencijos įstatyme nesant eksplicitinių
nuostatų, jog senaties terminas tam tikrais atvejais gali būti sustabdomas, darytina išvada, jog ji implicitiškai nustatė, kad senaties termino eiga yra skaičiuojama visais atvejais
vienodai ir nepriklauso nuo konkurencijos bylos nagrinėjimo Konkurencijos taryboje bei
teismuose aplinkybių. Taigi ūkio subjektai visais atvejais gali būti patraukti atsakomybėn
už Konkurencijos įstatymo pažeidimus ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeidimo
28 Šiuo metu galiojančios redakcijos (redakcija nuo 2018 m. sausio 1 d.) Konkurencijos įstatymo 35 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad sankcijų taikymo terminas yra sustabdomas, kai:
1) Konkurencijos taryba atlieka tyrimą. Sankcijų taikymo terminas šiuo atveju sustabdomas nuo
Konkurencijos tarybos nutarimo tirti šio įstatymo pažeidimus priėmimo dienos iki Konkurencijos tarybos nutarimo tyrimą nutraukti ar nutarimo, nurodyto šio įstatymo 30 straipsnyje, priėmimo dienos;
2) teismo sprendimu sustabdomas Konkurencijos tarybos atliekamas tyrimas. Sankcijų skyrimo terminas
šiuo atveju sustabdomas tol, kol yra sustabdytas Konkurencijos tarybos tyrimas;
3) teisme nagrinėjamas ginčas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo taikyti sankcijas. Sankcijų skyrimo
terminas šiuo atveju sustabdomas nuo skundo padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
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įvykdymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, – nuo paskutinių veiksmų atlikimo dienos. Šiam terminui pasibaigus, ūkio subjektai už paminėtus pažeidimus nepriklausomai
nuo senaties termino eigos ypatumų negali būti patraukiami atsakomybėn.
174.1. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje, be kita ko, nepritarė Konkurencijos tarybos pozicijai, jog nagrinėjamu atveju yra supriešinama teismo teisė įpareigoti Konkurencijos tarybą atlikti papildomą tyrimą su
pačia galimybe įgyvendinti tokį teismo nurodymą. Visų pirma, buvo pažymėta, kad
2009 m. birželio 11 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutarties, kuria tyrimas grąžintas Konkurencijos tarybai, priėmimo metu senaties terminas patraukti ūkio subjektus atsakomybėn už Konkurencijos įstatymo pažeidimus dar nebuvo pasibaigęs, todėl
Konkurencijos taryba turėjo galimybę atlikti papildomą tyrimą ir priimti naują nutarimą per įstatymo nustatytą laikotarpį. Be to, atkreiptas dėmesys, jog nagrinėjamoje byloje
nėra nustatyta jokių aplinkybių, kurios šioje situacijoje būtų apsunkinę Konkurencijos tarybos veiksmus ar objektyviai nulėmę naujo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimą
pasibaigus ūkio subjektų patraukimo atsakomybėn terminui. Taigi konstatuota, kad atsakomybės taikymo senaties terminas ginčytu Konkurencijos tarybos nutarimu buvo praleistas (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520-2136/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
175. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į tam tikras bylos aplinkybes, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje būta ir kitokio aiškinimo.
176. Administracinėje byloje Nr. A502-801/2013 sprendžiant, ar apžvelgiamu atveju nebuvo suėjęs senaties terminas, atsižvelgta į specifines byloje susiklosčiusias aplinkybes, t. y. į tai, jog byloje ginčytas Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. nutarimas dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo ir sankcijos taikymo buvo priimtas po to, kai
Konkurencijos tarybos 2009 m. sausio 15 d. nutarimu tyrimas buvo atnaujintas vykdant
Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartį, kuria Konkurencijos
tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimas dėl tų pačių veiksmų buvo panaikintas ir grąžintas institucijai papildomam tyrimui atlikti. Pareiškėjui apskundus Konkurencijos tarybos 2009 m. sausio 15 d. nutarimą atnaujinti tyrimą, Vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartyje konstatavo, kad nutarimu atnaujinti tyrimą buvo
tik atnaujinamas anksčiau vykdytas tyrimas, būtent vykdant Vyriausiojo administracinio
teismo įpareigojimą, o ne pradedamas naujas tyrimas. Tuo tarpu Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis29 sietina su naujo tyrimo pradėjimu ir ūkio subjektų patraukimo
atsakomybėn. Atsižvelgus į šios 2010 m. gegužės 31 d. nutarties, turinčios apžvelgiamu
atveju res judicata galią, motyvus, daryta išvada, jog šiuo atveju Konkurencijos įstatyme
numatytas patraukimo atsakomybėn terminas netaikytinas (2013 m. sausio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A502-801/201330, taip pat žr.
2010 m. gegužės 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-692/2010).
29 Šiuo metu (nuo 2018 m. sausio 1 d.) galiojančios įstatymo redakcijos 35 straipsnio 3 dalis.
30 Atkreiptinas dėmesys, kad šioje byloje išplėstinė teisėjų kolegija paaiškino, kodėl ji nesivadovavo administracinėje byloje Nr. A520-2136/2012 suformuota praktika. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, administracinėje byloje Nr. A502-801/2013 lemiamą įtaką padarė res judicata galios Vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis, taip pat tapačių ar tokių panašių aplinkybių, kurios leistų šias
dvi bylas spręsti analogiškai, nenustatymas, t. y. tai, kad vienu atveju ūkio subjektas buvo kaltinamas tik
Konkurencijos įstatymo pažeidimu (administracinės bylos Nr. A520-2136/2012 atveju), kitu atveju – tiek
Konkurencijos įstatymo, tiek SESV nuostatų pažeidimu (administracinės bylos Nr. A502-801/2013 atveju).
484

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos bylose dėl sankcijų
už konkurencijos teisės pažeidimus taikymo apibendrinimas

III.4. Nutarimas skirti piniginę baudą
177. Pagal Konkurencijos įstatymo 35 straipsnio 1 dalį, Konkurencijos taryba, nustačiusi, kad ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai atliko šio įstatymo draudžiamus veiksmus ar padarė kitus šio įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi objektyvumo
ir proporcingumo principais, turi teisę skirti 35 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, taip
pat to paties straipsnio 2 dalyje nurodytas sankcijas, įskaitant pinigines baudas.
178. Dėl baudų paskirties Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad
vienas iš baudos už konkurencijos teisės pažeidimus tikslų yra atgrasymas nuo pažeidimo darymo, todėl itin mažos ekonominės sankcijos taikymas ar atleidimas nuo baudos
mokėjimo šio tikslo nepasiektų (2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2016/2012, 2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520634/2013, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016,
2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
179. Bauda, be kita ko, turi turėti tam tikrą atgrasomąjį poveikį, o piniginės baudos
poveikis ūkio subjektui gali priklausyti ir nuo to, kokia yra jo metinė apyvarta (2011 m.
birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
180. Be to, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad
Konkurencijos įstatyme nustatytos baudos, kurias turi teisę skirti Konkurencijos taryba
ūkio subjektams, padariusiems konkurencijos teisės pažeidimus, dėl savo turinio ir prigimties, siekiamų tikslų ir paskirties gali būti prilygintos vadinamai ekonominių sankcijų kategorijai. Turtinio pobūdžio teisinės poveikio priemonės, artimos nurodytai ekonominių sankcijų kategorijai, numatytos panašios į Konkurencijos įstatymo prigimties
ir paskirties įstatymuose, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės, Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymuose. Teismų
praktikoje nuosekliai pripažįstama, kad, pavyzdžiui, ekonominio pobūdžio sankcijos
(be kita ko, ir baudos) už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus galėtų būti siejamos
su administracine atsakomybe, todėl yra artimos nuobaudoms už administracinius teisės pažeidimus, o savo dydžiu (griežtumu) gali prilygti ir kriminalinėms bausmėms
(2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012).
181. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad piniginės baudos
pagal konkurencijos teisę gali būti vertinamos ir Konvencijos prasme. Štai administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016 išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjui
paskirta sankcija pagal Lietuvos Respublikos teisę nėra reglamentuojama baudžiamosios
teisės, tačiau vadovaujantis trečiuoju „Engel kriterijumi“31, pripažintina, jog pareiškėjui
skirta sankcija dėl savo griežtumo laikytina baudžiamąja Konvencijos prasme. Terminas
„Konvencijos prasme“ šiuo atžvilgiu yra labai svarbus: jis parodo, kad sankcija laikytina
baudžiamąja tiek, kiek tai susiję su Konvencijos taikymo sritimi ir joje garantuojamų procesinių teisių užtikrinimu (išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
182. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad
31 Europos Žmogaus Teisių Teismo 1976 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Engel ir kiti prieš Nyderlandus
(pareiškimo Nr. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72,5370/72).
485

III. Informacinė dalis

Konkurencijos taryba, skirdama nuobaudas, turi plačią diskreciją. Reglamento 1/2003
preambulės 2 punkte nurodyta, kad skiriant baudas, Komisijai suteikti platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra laikantis Reglamente 1/2003 nustatytų ribų. Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, panaši diskrecijos teisė suteikta ir nacionalinei konkurencijos priežiūros institucijai, be kita ko, vertinant ir tai, kad ji turi teisę taikyti SESV
101 straipsnio nuostatas (žr., pvz., 2011 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2012 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A5021668/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23,
2012, 2012 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2016/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502801/2013, 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-634/2013,
2015 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1672-822/2015, išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, 2016 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
183. Iš tiesų, tinkamas ir visapusiškas faktinių aplinkybių įvertinimas, skiriant
sankcijas už Konkurencijos įstatyme įtvirtintų reikalavimų nesilaikymą ūkio subjektams bei parenkant jų dydį, yra Konkurencijos tarybos diskrecija. Konkurencijos tarybos funkcijos leidžia jai visapusiškai įvertinti tam tikrus konkurenciją galinčius pažeisti
veiksmus, ir šių funkcijų tinkamas atlikimas, kai yra vertinami tam tikri duomenys, yra
Konkurencijos tarybai skirtos diskrecijos dalis (2012 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012).
184. Kita vertus, pripažįstama ir tai, kad Konkurencijos tarybos diskrecija skiriant
sankcijas nėra neribota.
185. Konkurencijos tarybos diskrecija nėra ir negali būti absoliuti. Konkurencijos
taryba jai suteiktus baudų ir kitų sankcijų skyrimo įgaliojimus privalo įgyvendinti vadovaudamasi bendraisiais teisės, be kita ko, konstituciniais principais ir teisės taikymo reikalavimais. Realizuojant šią diskreciją, neturi būti paneigiami esminiai teisinės valstybės,
valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, gero administravimo, atsakingo valdymo (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, asmens dalyvavimo priimant atitinkamus
sprendimus, skaidrumo ir kt.) reikalavimai. Šių reikalavimų paisymas sąlygoja teisinio
tikrumo, aiškumo principų įgyvendinimą, teisės į gynybą užtikrinimą. Tai reiškia, kad
Konkurencijos tarybos diskrecija baudų skyrimo srityje turi būti įgyvendinama taip, kad
teisės subjektai, kuriuos liečia ekonominio, baudžiamojo poveikio priemonės, galėtų suprasti savo teisių ir pareigų apimtį šioje sferoje.
186. Šie reikalavimai Konkurencijos tarybos nutarimui, kaip tiesiogines teisines
pasekmes sukeliančiam individualiam administraciniam aktui, taikomi ir pagrindžiant
skiriamos baudos dydį. Todėl siekiant teisinio aiškumo, galimybės operatyviai ir
ekonomiškai patikrinti paskirtos baudos pagrįstumą teisme, nepakanka nurodyti
galutinio baudos dydžio ir jį pagrindžiančių aplinkybių (į ką atsižvelgta nustatant
pažeidimo pavojingumą, trukmę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes).
Konkurencijos taryba šiuo atveju turėtų ne tik tiksliai laikytis Vyriausybės nutarimu
patvirtintų baudų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skyrimo taisyklių, bet visa
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tai išdėstyti ir pačiame nutarime, kuriuo asmeniui paskiriama konkreti bauda (2012 m.
kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos
2013 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-801/2013).
187. Paisant pirmiau minėtų principų, Konkurencijos tarybos nutarime turi būti
pagrindžiamas ne tik baudos dydis, bet ir atskiri pažeidimo elementai. Pavyzdžiui,
Konkurencijos taryba turi pagrįsti, kodėl padarytas pažeidimas laikytinas pavojingu
(2012 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012), kodėl nustatyta būtent tokia pažeidimo trukmė (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-801/2013, 2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
188. Taigi Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad
baudos dydis turi būti pagrindžiamas, išsamiai argumentuotas ir nuoseklus (2011 m.
birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011). Be to, kaip nurodyta Konkurencijos įstatyme bei akcentuojama administracinėje jurisprudencijoje,
Konkurencijos taryba skiria sankcijas vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo
principais (2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-337/2010).
189. Kalbant apie konkrečius pavyzdžius, paminėtina administracinė byla
502
Nr. A -1668/2012, kurioje nustatyta, kad ginčyto nutarimo dalyje, kurioje argumentuojamas baudos dydis, neatsispindėjo tarpiniai baudos dydžiai, t. y. nebuvo nurodytas bazinis baudos dydis, neapaiškinta, kiek procentų didinama bauda už nustatytas atsakomybę sunkinančias aplinkybes. Be to, nutarime nebuvo nurodyta, nuo
kurių metų pareiškėjo metinių bendrųjų pajamų skaičiuota bauda ir kokių duomenų pagrindu nustatyta metinė bendrųjų pajamų suma. Būtent dėl šių nutarimo trūkumų Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija neturėjo galimybių nustatyti,
kiek tiksliai turėtų būti mažinama pareiškėjui paskirta bauda tuo aspektu, kad jo atžvilgiu negalėjo būti vertinama Konkurencijos įstatyme nustatyta atsakomybę sunkinanti
aplinkybė – pakartotinio pažeidimo padarymas. Siekdamas nepažeisti Konkurencijos tarybos diskrecijos teisės bei teisingumo ir protingumo kriterijų, dėl nurodytos priežasties
ginčytas nutarimas dalyje dėl baudos apskaičiavimo ir paskyrimo panaikintas ir šioje dalyje grąžintas Konkurencijos tarybai (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-1668/2012).
III.5. Baudos dydžio nustatymas pagal Konkurencijos įstatymą
190. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnyje priklausomai nuo padaryto pažeidimo nustatomi skirtingi baudų dydžiai. Apžvelgiamu laikotarpiu Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje daugiausiai pasisakyta dėl minėto straipsnio 1 dalies, kurioje
įtvirtinta, kad už draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi,
koncentracijos, apie kurią buvo privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo, koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu, Konkurencijos tarybos
nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais
ūkiniais metais.
191. Skiriamos baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo
37 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus (baudos dydį diferencijuojantys kriterijai), in487
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dividualizuojamos, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes,
nurodytas atitinkamai Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 ir 3 dalyse.
192. Šiame kontekste pažymėtina, jog baudos dydis nėra diferencijuojamas pagal
tai, ar ūkio subjektas yra baudžiamas už draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą
dominuojančia padėtimi, ar koncentracijos, apie kurią privaloma pranešti, įgyvendinimą
be Konkurencijos tarybos leidimo (išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 30, 2015).
193. Baudos dydžio nustatymas detalizuojamas Baudų, skiriamų už Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64 (toliau – ir 2012 m. aprašas).
194. Pažymėtina, kad šis aprašas reglamentuoja ne tik baudų, skiriamų pagal
Konkurencijos įstatymo 36 straipsnį, apskaičiavimą, bet ir už SESV 101 ir 102 straipsniuose nurodytus pažeidimus, kuriuos tiria Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba,
skiriamų baudų dydžio nustatymą (2012 m. aprašo 1 p.).
195. Iki 2012 m. sausio 27 d. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 patvirtintos Baudos, skiriamos už Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės (toliau – ir
2004 m. taisyklės).
196. Palyginus šiuos du poįstatyminius teisės aktus, matyti, kad nuo 2012 m. sausio 27 d. iš esmės pasikeitė baudų, skiriamų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo (apskaičiavimo) tvarka.
197. Taikant 2004 m. taisykles, baudos dydis apskaičiuojamas, sudedant baudos už
pažeidimo pavojingumą ir baudos už pažeidimo trukmę dydžius, gautą dydį mažinant ar
didinant iki 50 procentų, atsižvelgiant į ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes bei kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai (2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A1-686/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2007, 2011 m. kovo
28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-2577/2011).
198. Pagal 2012 m. aprašą, bauda už draudžiamą susitarimą ar piktnaudžiavimą
dominuojančia padėtimi32 apskaičiuojama, pardavimų vertės dalį, apskaičiuotą įvertinus
pažeidimo pavojingumą, padauginus iš pažeidimo trukmės metais (bazinis baudos dydis), po to šį dydį mažinant arba didinant, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias, sunkinančias ir kitas aplinkybes (2012 m. aprašo 4 ir 8 p.).
199. Vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš bylų yra atkreipęs dėmesį, kad laikotarpiu nuo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo keitėsi teisės aktai, reglamentuojantys baudų už
Konkurencijos įstatymo pažeidimus nustatymą, todėl buvo būtina išnagrinėti šiuos teisinio reguliavimo pasikeitimus įtakos kiekvieno iš pareiškėjų baudos skaičiavimo ir nustatymo aspektu. Atsižvelgęs į principo lex retro non agit taikymo išimtis, Vyriausiasis
administracinis teismas šioje byloje nusprendė, kad būtina patikrinti, ar pritaikius naują,
32 Už kitus Konkurencijos įstatymo pažeidimus ūkio subjektui skiriamos baudos dydžio apskaičiavimui
mutatis mutandis taikomos Aprašo II, IV ir V skyrių nuostatos, kiek jos reglamentuoja baudos dydžio
apskaičiavimą, kai bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais
gautas bendrąsias pajamas (2012 m. aprašo 27 p.).
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po Konkurencijos nutarimo priėmimo, įsigaliojusį teisinį reguliavimą, nelengvėtų kiekvieno iš pareiškėjų teisinė padėtis galimos paskirti maksimalios piniginės baudos požiūriu. Baudos už Konkurencijos įstatymo pažeidimus kai kuriems pareiškėjams, apskaičiuotos pagal 2012 m. aprašo nuostatas, yra mažesnės, nei Konkurencijos tarybos pagal
2002 m. taisykles skirtos baudos, todėl šių pareiškėjų atžvilgiu taikytas lex benignor retro
agit principas ir jiems skirtos pagal 2012 m. aprašo nuostatas naujai apskaičiuotos baudos
(2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
200. Administracinėje byloje Nr. A-3075-822/2017 taip pat buvo iškilęs klausimas,
kurias baudų skaičiavimo taisykles (2002 m. taisykles ar 2012 m. aprašą) taikyti pažeidimui, kuris prasidėjo, galiojant 2002 m. taisyklėms, tačiau buvo baigtas daryti jau galiojant 2012 m. aprašui. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo,
kad 2012 m. aprašas įsigaliojo 2012 m. sausio 27 d. – trunkamojo konkurencijos teisės
pažeidimo darymo laikotarpiu, jam dar nepasibaigus. Dėl šios priežasties Konkurencijos
taryba neturėjo pareigos taikyti lex benignior retro agit principo, kadangi 2004 m. taisyklės jau nebegaliojo, o minėtas teisės principas negali būti aiškinamas kaip reikalaujantis ir toliau taikyti teisės akto redakciją, kai trunkamojo pažeidimo darymo metu pasikeičia teisinis reguliavimas (2017 m. rugsėjo 4 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-3075-822/2017).
201. Klausimas, kurį teisės aktą – 2004 m. taisykles ar 2012 m. aprašą – taikyti
konkrečiu atveju kilo ir administracinėje byloje Nr. A-899-858/2017, kurioje pareiškėjas teigė, jog tariamo pažeidimo ilgesniąją laikotarpio dalį (nuo 2004 m. gruodžio 6 d.
iki 2012 m. sausio 18 d.), t. y. beveik aštuonerius metus, galiojo ankstesnės baudų, skiriamų už konkurencijos teisės pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės. Pasak pareiškėjo, jei baudos dydis būtų skaičiuojamas pagal 2004 m. taisykles, galiojusias didžiąją dalį
pažeidimo laikotarpio, pareiškėjui būtų buvusi skirta proporcingesnė (mažesnė) bauda.
Pareiškėjas rėmėsi įstatymo negaliojimo atgal (lex retro non agit) principu ir nurodė,
jog asmens būklė negali tapti sunkesnė nei kad jis galėjo numatyti tariamo pažeidimo
padarymo metu. Pareiškėjas taip pat teigė, kad pareiškėjo įgyta ginčo degalinių kontrolė nebuvo nuslėptas faktas, todėl Konkurencijos taryba, manydama, kad buvo pažeistos
tam tikros Konkurencijos įstatymo nuostatos, turėjo daug anksčiau imtis veiksmų, o
Konkurencijos tarybos neveikimas iš esmės nulėmė, kad nustatytas tariamas pažeidimas
truko apie dešimt metų, ir dėl to buvo pritaikytos kitos (naujos) baudų nustatymo taisyklės, lėmusios neproporcingai didelės baudos skyrimą.
202. Atsakydama į šiuos argumentus Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad nepranešimas apie koncentraciją Konkurencijos tarybai pagal
savo pobūdį yra tęstinis pažeidimas, todėl taikytinos teisės normos, galiojusios tuo metu,
kai veika pabaigta arba nutraukta. Nagrinėtu atveju pareiškėjas nutraukė pažeidimą (pateikė Konkurencijos tarybai pranešimą apie koncentraciją) jau po ginčo nutarimo priėmimo, galiojant 2012 m. aprašui, todėl pareiškėjo argumentas, kad buvo pažeistas įstatymo negaliojimo atgal principas, nepagrįstas33.
33 Papildomai pažymėta, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad įmonės, dėl kurių
buvo pradėta administracinė procedūra, kurios metu gali būti paskirtos baudos, negali turėti teisėtų
lūkesčių, jog Komisija neviršys anksčiau skiriamų baudų lygio arba taikys tą patį baudų apskaičiavimo
metodą. Dėl to šios įmonės privalo turėti omenyje, kad Komisija bet kuriuo atveju gali nuspręsti pakelti
baudų lygį, palyginti su anksčiau taikytomis baudomis. Tai taikoma ne tik tuomet, kai Komisija pakelia
baudų lygį, taikydama baudas individualiais sprendimais, bet ir tuomet, kai baudos padidinamos konkre489
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203. Dėl pareiškėjo argumento, kad pažeidimo trukmę nulėmė Konkurencijos tarybos neveikimas, teisėjų kolegija pažymėjo, kad Konkurencijos įstatyme nėra įtvirtinta
Konkurencijos tarybos pareigos nuolat ex officio stebėti visus Lietuvoje veikiančius ūkio
subjektus ir jų vykdomus sandorius, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigė, jog Konkurencijos
tarybos neveikimas iš esmės nulėmė, kad nustatytas tariamas pažeidimas truko apie dešimt
metų, ir dėl to buvo pritaikytos kitos (naujos) baudų nustatymo taisyklės. Konkurencijos
įstatymas ūkio subjektui nustato pareigą pranešti apie numatomą įgyvendinti koncentraciją, taigi būtent pareiškėjas, laiku pateikęs Konkurencijos tarybai pranešimą, galėjo išvengti
pažeidimo, ar pranešęs apie koncentraciją anksčiau, galėjo sutrumpinti pažeidimo trukmę
(2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-899-858/2017).
III.6. Bendrosios pajamos
204. Iki 2012 m. aprašo įsigaliojimo, baudos dydis buvo siejamas tik su procentine atitinkamo ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais išraiška, baudos
dydis nebuvo siejamas su pajamomis, gautomis darant pažeidimą (pvz., 2006 m. gegužės 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A444-686/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2007, 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008, 2011 m. kovo 28 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011, 2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A444-1433/2011, išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje A502-1301/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012,
2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje A552-54/2014).
205. Kita vertus, administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011 Konkurencijos tarybos veiksmus, daliai ūkio subjektų baudos dydį apskaičiuojant ne nuo bendrųjų metinių pajamų, o nuo pajamų, kurios gautos iš prekių, susijusių su pažeidimu, platinimo,
Vyriausiasis administracinis teismas vertino, kaip pagrįstus, atsižvelgęs į protingumo bei
teisingumo principų taikymą.
206. Šioje byloje kai kuriems ūkio subjektams prekių, dėl kurių buvo sudarytas
draudžiamas susitarimas, platinimas buvo tik papildoma veikla, iš kurios šie ūkio subjektai gavo nedidelę dalį pajamų, todėl, Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu,
nebūtų teisinga šiuos ūkio subjektus prilyginti tiems susitarimo dalyviams, dėl kurių
tokia aplinkybė nenustatyta. Konkurencijos taryba, tokiu būdu įgyvendindama diskrecijos teisę, baudos nustatymą ir skyrimą reglamentuojančių teisės aktų nepažeidė. Šios
teisėtai įgyvendintos diskrecijos dalimi, teisėjų kolegijos nuomone, buvo ir tai, kad
Konkurencijos taryba pajamas, susijusias su pažeidimu (nuo kurių skaičiuota procentinė
baudos už pavojingumą išraiška), laikė ne pajamas, gautas tik iš tiekėjo platinamų prekių pardavimų, o iš visų filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse,
pardavimų. Tokia Konkurencijos tarybos pasirinkta su pažeidimu susijusių pajamų samprata, teisėjų kolegijos manymu, buvo pagrįsta, atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kad nustatyti konkurencijos teisės pažeidimai, galbūt sukurdami pernelyg didelį skaidrumą konkurencijoje dėl kainų, galėjo paveikti ne tik tiekėjo platinamų prekių, bet ir apskritai filmų,
tiems atvejams taikant tokias visuotinai taikomas elgesio taisykles kaip gairės (ESTT didžiosios kolegijos
2005 m. birželio 28 d. sprendimas sujungtose bylose C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P iki C-208/02 P
ir C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S ir kiti, 224, 228–230 p.).
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įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, rinką (2011 m. birželio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, taip pat žr. išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
207. Situacija dėl baudų dydžio nustatymo iš dalies pasikeitė baudų skaičiavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtinus tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių pajamų sąvoką. Atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio
1 dalį, ūkio subjektams skiriamos baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant, be kita ko,
ir į ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimų
vertę. Įsigaliojus 2012 m. aprašui, už draudžiamus susitarimus ir piktnaudžiavimą
dominuojančia padėtimi bazinis baudos dydis apskaičiuojamas remiantis ūkio subjekto
tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamomis ir
pažeidimo trukme (4.1 p.). Šie teisinio reguliavimo pasikeitimai fiksuojami ir Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje. Joje nurodyta, kad įsigaliojus minėtam Konkurencijos
įstatymo papildymui, vėliau – 2012 m. aprašui, baudos dydžio skaičiavimas pasikeitė
ypač tuo aspektu, kad pagal 2012 m. aprašo 4.1 punktą, bazinis baudos dydis
apskaičiuojamas remiantis ūkio subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių
prekių pardavimų pajamomis ir pažeidimo trukme (pvz., 2014 m. balandžio 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
208. Tačiau tai, kad Konkurencijos įstatyme nustatyta, kad skiriamos ūkio subjektams baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant, be kita ko, į ūkio subjekto prekių, tiesiogiai
ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimų vertę, nereiškia, kad bendras baudos
dydžio nustatymo principas – baudos iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais principas nėra taikytinas (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
209. Taigi nepaisant to, koks pagal 2012 m. aprašą būtų apskaičiuotas bazinis baudos dydis, be to, kaip tas dydis būtų patikslintas pagal šio aprašo V skyrių, atsižvelgiant į,
pavyzdžiui, sunkinančių aplinkybių buvimą, bendra ūkio subjektui skiriama bauda pagal
Konkurencijos įstatymo 36 straipsnį negali viršyti 10 procentų bendrųjų jo metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais (išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje Nr. eA-2330-520/2016)34.
210. Pažymėtina, kad nei Konkurencijos įstatyme, nei 2012 m. apraše (taip pat
anksčiau galiojusiose 2004 m. taisyklėse) bendrųjų metinių pajamų sąvoka nėra apibrėžta. Kaip teisės analogija tokiais atvejais mutatis mutandis buvo taikomas Konkurencijos
tarybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 45 ,,Dėl pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“35, kuriame įtvirtinta, kad bendrųjų metinių pajamų sąvoka suprantama kaip pinigų suma, gauta
pardavus prekes (suteikus paslaugas), o pardavimai, kaip ūkio subjekto veiklą atspindintis rodiklis, yra esminis bendrųjų pajamų skaičiavimo kriterijus. Lietuvos Respublikoje
registruotų ūkio subjektų finansinėse ataskaitose sumos, gautos iš pardavimo, atsispindi
34 2012 m. aprašo 28 punkte įtvirtinta, jog jeigu pagal aprašą nustatyta bauda viršija Konkurencijos įstatyme
nustatytą maksimalų baudos dydį, skiriama Konkurencijos įstatyme nustatyto maksimalaus dydžio bauda.
35 Neteko galios nuo 2016 m. sausio 1 d. Šiuo metu galioja Konkurencijos tarybos 2015 m. rugpjūčio
11 d. nutarimas Nr. 1S-82/2015 Dėl pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos
patvirtinimo.
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eilutėje „Pardavimai ir paslaugos“ (Pelno (nuostolio) ataskaita) (11 p.)36.
211. Kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, Komisija savo veikloje paprastai remiasi pilnų paskutinių įmonės dalyvavimo pažeidime metų pardavimo
rezultatais (2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008, 2011 m. gegužės 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-294/2011).
212. Aplinkybė, kad ūkio subjektas iš susitarimo negavo jokio pelno, o priešingai – patyrė nuostolių, skaičiuojant pajamas ar vertinant baudos dydį, neturi reikšmės
(2012 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-323/2012).
213. Taip pat traktuotina ir aplinkybė, jog iš draudžiamo susitarimo veiklos gautos
pajamos faktiškai buvo kur kas mažesnės (dalis įsigytų DVD diskų buvo grąžinta), nei
nurodytosios Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo metu (2012 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-323/2012).
214. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija vienoje iš bylų atmetė pareiškėjų argumentus, kad atsižvelgiant į jų veiklos – renginių organizavimo – specifiką, į
pajamas neturėtų būti įskaičiuojamos piniginės įplaukos, komiso sutarčių pagrindu gautos kaip atlyginimas tretiesiems asmenims už jų suteiktas paslaugas, kurios nepadidina
įmonės turto, pažymėdama, kad teiginys, jog dalis pajamų, įtrauktų į verslo apskaitos
dokumentus, yra gauta iš trečiųjų asmenų ir skirta trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti,
nepaneigia to, kad šios lėšos apskaitomos kaip ūkio subjekto gaunamos pajamos atitinkamuose verslo apskaitos dokumentuose. Taip suvokiant bendrųjų pajamų kategoriją, anot
Vyriausiojo administracinio teismo, nėra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, nes visais atvejais atitinkamoje rinkoje veikiančių ūkio subjektų bendrosios pajamos yra skaičiuojamos, vadovaujantis tuo pačiu principu. Priešingu atveju, atsižvelgiant į argumentus, leidžiančius nukrypti nuo egzistuojančio bendrųjų pajamų skaičiavimo standarto,
susidarytų situacija, kai toje pačioje rinkoje veikiančių ūkio subjektų bendrosios pajamos
būtų diferencijuojamos pagal tai, kokių civilinės teisės sandorių pagrindu ūkio subjektai
pasirinko veikti, o tai būtų nepagrįsta ir pažeistų teisėtų lūkesčių principą (2011 m. gegužės 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-294/2011).
215. Administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016 spręsta, kad Konkurencijos taryba,
skaičiuodama UAB „Mantinga“ bendrąsias pajamas, galėjo į jas įtraukti UAB „Mantinga“
finansinės atskaitomybės dokumentuose įtrauktas pajamas, gautas iš pardavimų dukterinei
įmonei (2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
216. Dėl klausimo, nuo kurių metų ūkio subjekto pajamų turi būti skaičiuojama
bauda, Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad praėję ūkiniai metai paprastai turėtų būti suprantami, kaip pilni paskutiniai ūkiniai metai iki Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo momento. Tačiau tam tikrais atvejais, kai objektyviai negalima
remtis tų metų duomenimis (dėl jų realaus ar potencialaus nepatikimumo, neadekvatumo ar kt.), praėję ūkiniai metai gali būti siejami ir su kitu artimiausiu konkurencijos ins36 Šiuo metu galiojančio nutarimo 13 p.: Koncentracijoje dalyvaujančio ūkio subjekto bendrosios pajamos
skaičiuojamos remiantis paskutinių prieš koncentraciją ūkinių metų finansiniais duomenimis, patvirtinančiais ūkio subjekto gautas bendrąsias pajamas; 14 p.: Koncentracijoje dalyvaujančio ūkio subjekto bendrosios pajamos turi kuo tiksliau atspindėti įprastinę ūkinę veiklą ir tikrąją ekonominę padėtį.
Apskaičiuojant ūkio subjektų bendrąsias pajamas yra įtraukiamos sumos, gautos iš produktų pardavimo
ir paslaugų teikimo, kurios Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų finansinėse ataskaitose dažniausiai yra nurodytos eilutėse „Pardavimo pajamos“, „Kita veikla“ ir „Finansinė ir investicinė veikla“.
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titucijos sprendimo priėmimo dienai vienerių ūkinių metų laikotarpiu.
217. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje tokiais atvejais taip pat remiamasi pagal Reglamento 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairių 13 punktu, kuriame nurodoma, kad Komisija paprastai turėtų remtis pilnų paskutinių įmonės dalyvavimo pažeidime metų pardavimo rezultatais. Vyriausiojo
administracinio teismo vertinimu, minėtose gairėse nurodytas atskaitos taškas – pilnų
paskutinių įmonės dalyvavimo pažeidime pardavimo pajamos – yra protingas ir teisingas kriterijus, todėl taikant Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalį37, praėję ūkiniai
metai atitinkamais atvejais gali būti siejami ir su pilnais paskutiniais ūkio subjekto dalyvavimo pažeidime metais. Pavyzdžiui, vienoje iš bylų, pažeidimų pabaiga nustatyta
2009 m., todėl paskutiniai pilni dalyvavimo pažeidime ūkiniai metai yra 2008 m. Ginčo
nutarimas priimtas pačioje 2010 metų pradžioje, kada duomenys apie ūkio subjektų pajamas 2009 m. objektyviai dar negalėjo būti pakankamai išsamūs, galutiniai ir patikimi.
Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo atidėjimas vien dėl tos priežasties, kad būtų
sulaukti patikimesni duomenys, tokioje situacijoje būtų neadekvatus veiksmas. Įvertinus
tai, konstatuota, kad nagrinėtu atveju Konkurencijos taryba pagrįstai baudų dydžius pareiškėjams skaičiavo, remdamasi 2008 m. gautų pajamų duomenimis (2011 m. birželio
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011)38.
218. Administracinėje byloje Nr. A552-54/2014 teisėjų kolegija atmetė pareiškėjų argumentą, kad bauda turi būti skaičiuojama pagal vėliau, bylos nagrinėjimo teisme metu,
pateiktus duomenis, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas nevykdė teisėtų Konkurencijos tarybos reikalavimų, susijusių su duomenų apie pajamas pateikimu, todėl priežiūros institucija, pasak Vyriausiojo administracinio teismo, pagrįstai nusprendė dėl šio pareiškėjo
baudos pagal turimus duomenis (2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A552-54/2014).
III.7. Bazinis baudos dydis
Ūkio subjekto su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamos
219. Bazinis baudos dydis apskaičiuojamas, vadovaujantis 2012 m. aprašo III ir
IV skyriais. Bazinis baudos dydis apskaičiuojamas, remiantis ūkio subjekto tiesiogiai ir
netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamomis (pardavimų verte) ir
pažeidimo trukme. Jeigu ūkio subjektas neturi pajamų iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio
subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas ir pažeidimo trukmę
(2012 m. aprašo 4.1 p.).
220. Bazinis baudos dydis lygus pardavimų vertės dalies, apskaičiuotos įvertinus
37 Pagal šio metu galiojančios įstatymo redakcijos (nuo 2018 m. sausio 1 d.) 36 straipsnio 1 dalis.
38 Pažymėtina, kad pagal 2012 m. aprašo 5 punktą, pardavimų vertė paprastai nustatoma pagal paskutinių
vienerių ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą ūkinių metų pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai
ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų. Jeigu ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpis trumpesnis nei vieneri ūkiniai metai, pardavimų vertė nustatoma pagal pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, kurias ūkio subjektas
gavo per dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpį.
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pažeidimo pavojingumą, ir pažeidimo trukmės metais sandaugai (2012 m. aprašo 8 p.)39.
Pažymėtina, kad baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų vertės dalis neviršija 30 procentų pagal šio aprašo III skyrių nustatytos pardavimų vertės (2012 m.
aprašo 9 p.). Pagal šiame skyriuje įtvirtintą 5 punktą, pardavimų vertė paprastai nustatoma pagal paskutinių vienerių ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą ūkinių metų
pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų. Jeigu ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpis trumpesnis nei vieneri ūkiniai metai, pardavimų vertė nustatoma pagal pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, kurias ūkio subjektas gavo
per dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpį. Dėl pajamų apskaičiavimo, kai pažeidimo
trukmė trumpesnė nei vieneri metai, aktuali Vyriausiojo administracinio teismo 2017 m.
rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-909-552/2017. Šioje byloje, be kita
ko, pasisakydama dėl vienam iš pareiškėjų paskirtos baudos, kuri buvo apskaičiuota pagal visų metų bendrąsias pajamas, netaikant 2012 m. aprašo 5 punkto, kadangi šis ūkio
subjektas neturėjo pajamų iš tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu prekių pardavimų, teisėjų kolegija konstatavo, kad toks skaičiavimas nėra teisingas ir protingas,
kadangi trumpai – iki pusės metų – trunkančio pažeidimo atveju neleidžia šiuo aspektu
vienodai traktuoti pažeidimą padariusių subjektų, turinčių pajamų iš tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu prekių pardavimų, ir jų neturinčių. Atsižvelgus į konkrečias bylos aplinkybes, spręsta, kad atgrasomąjį poveikį turės ir bus proporcinga mažesnė
nei ginčytu Konkurencijos tarybos nutarimu paskirta bauda.
221. Sprendžiant dėl to, kurių prekių pardavimai yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su pažeidimu, visų pirma atsižvelgtina į konkrečiu atveju nustatytą atitinkamą rinką. Laikytina, kad apribojus tam tikros prekės kainą, šis apribojimas lemia ar gali lemti ir kitos prekės, esančios toje pačioje atitinkamoje rinkoje, kainą. Vienu iš atvejų
Konkurencijos taryba nustatė, kad atitinkama rinka yra organizuotų kelionių pardavimo rinka Lietuvos Respublikoje. Todėl skaičiuojant bazinį baudos dydį, buvo atsižvelgta į kelionių agentūrų pajamas, gautas iš organizuotų kelionių pardavimo. Bazinio baudos dydžio skaičiavimas remiantis tik pajamomis, gautomis iš kelionių pardavimo per
E-TURAS sistemą, ar tik iš vieno kelionių organizatoriaus organizuotų kelionių pardavimo nepagrįstai susiaurintų pajamų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su pažeidimu, sąvoką, kadangi tokiu atveju būtų neatsižvelgta į pajamas, gautas iš prekių, kurių kainoms
suderinti veiksmai taip pat galėjo daryti įtaką. Nebuvo būtina atlikti tai pagrindžiančią
ekonominę analizę, kadangi argumentai dėl prekių tarpusavio pakeičiamumo buvo pateikti apibrėžiant atitinkamą rinką. Tiek pačių pareiškėjų, tiek kitų kelionių organizatorių
organizuotos kelionės yra tarpusavyje pakeičiamos galutinio pirkėjo požiūriu, nagrinėtu
atveju nuolaida buvo apribota parduodant jas galutiniam pirkėjui, todėl Konkurencijos
taryba, skaičiuodama bazinį baudos dydį, pagrįstai susijusiomis su pažeidimu pajamomis
laikė pajamas, gautas iš kitų kelionių organizatorių organizuotų kelionių pardavimo vei39 Tais atvejais, kai bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais
gautas bendrąsias pajamas, bazinis baudos dydis lygus ūkio subjektų bendrųjų pajamų dalies, apskaičiuotos įvertinus pažeidimo pavojingumą, ir pažeidimo trukmės metais sandaugai. Pažeidimo pavojingumas
įvertinamas atsižvelgiant į 2012 m. aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytas ir kitas aplinkybes, kiek tai būtina pažeidimo pavojingumui tinkamai įvertinti, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo
principais. Bazinis baudos dydis negali viršyti 10 procentų ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais (2012 m. aprašo 16 p.).
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klos, ir pajamas, gautas pardavus pačių pareiškėjų organizuotas keliones (2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 31, 2016).
222. Administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016 pareiškėjų draudžiamas susitarimas buvo sudarytas dėl UAB „Mantinga“ produktų perpardavimo kainų UAB
„Maxima LT“ prekybos tinkle. Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, atsakovas
pagrįstai, skaičiuodamas baudą UAB „Mantinga“, pardavimų vertę nustatė remdamasis
UAB „Mantinga“ pajamomis, gautomis už duonos ir kitų duonos gaminių, šaldytų gaminių (atvėsintų) produktų pardavimą mažmenine prekyba Lietuvoje užsiimantiems
ūkio subjektams per paskutinius vienerius dalyvavimo darant pažeidimą ūkinius metus
(2012 m.), o skaičiuodamas baudą UAB „Maxima LT“, pardavimų vertę nustatė remdamasis UAB “Maxima LT“ pajamomis, gautomis už UAB „Mantinga“ duonos ir kitų duonos gaminių, šaldytų gaminių ir paruoštų vartojimui (atvėsintų) gaminių pardavimą per
paskutinius vienerius dalyvavimo darant pažeidimą ūkinius metus (2012 m.).
223. Konkurencijos taryba šioje byloje taip pat pagrįstai įvertino pareiškėjų ne
tik tiesiogiai su pažeidimu susijusias pajamas, bet ir netiesiogiai su pažeidimu susijusias
pajamas. Atsižvelgus į pareiškėjų pažeidimo pobūdį, tai, kad pagal UAB „Maxima LT“
užsakymą pagaminti produktai priklauso tai pačiai produktų kategorijai kaip ir UAB
„Mantinga“ prekės ženklo produktai, į kurių „lentynos“ kainas UAB „Maxima LT“ galėjo
atsižvelgti, nustatydama privačios etiketės gaminių pardavimo kainas, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutiko su Konkurencijos tarybos bazinio baudos dydžio skaičiavimo būdu neišskiriant ir į pardavimų vertės dalį įtraukiant ir netiesiogiai su
pažeidimu susijusias pajamas – pajamas, gautas iš privačios etiketės produktų pardavimo
(2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
Pavojingumas (pardavimų vertė už pažeidimo pavojingumą)
224. Atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, ūkio subjektams
skiriamos baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant, be kita ko, į pažeidimo pavojingumą.
2012 m. aprašo 10 punkte įtvirtinta, kad baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama
pardavimų vertės dalis, atsižvelgiant į šio aprašo 9 punkte numatytą ribą, nustatoma pagal
pažeidimo pavojingumą. Pažeidimo pavojingumas įvertinamas, atsižvelgiant į visas su konkrečiu pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo pobūdis, visų pažeidimo dalyvių bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, ir kitas aplinkybes. Šių aplinkybių
svarba ir jų vertinimo poreikis priklauso nuo kiekvieno konkretaus pažeidimo (10 p.).
225. Bauda gali būti diferencijuojama, atsižvelgiant į pažeidimo trukmę ir pažeidimo pavojingumą. Taigi šiuo atveju pažeidimo trukmė ir pavojingumas yra kokybiškai
skirtingi kriterijai, pagal kuriuos vertintinas pažeidimas. Konkurencijos taryba negali
konstatuoti, jog pažeidimas yra diferencijuotinas kaip pavojingas todėl, kad ilgai truko
(2012 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012).
226. Vertinant pažeidimo pobūdį, atsižvelgtina į tai, kad draudžiamas susitarimas dėl kainos pagal pobūdį yra vienas pavojingiausių konkurencijos teisės pažeidimų.
Toks susitarimas per se yra draudžiamas net nenustatinėjant jo faktinio poveikio rinkai
(2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-686/2006, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2007, 2011 m. kovo 28 d. sprendimas admi495
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nistracinėje byloje Nr. A525-2577/2011, 2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-290/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A552-2016/2012).
227. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį pažeidžiantys veiksmai yra vieni sunkiausių ir žalingiausių konkurencijos teisės pažeidimų. Vien susitarimo dėl kainų nustatymo
sudarymas daro žalą konkurencijos procesui ir savaime ją apriboja. Be to, Konkurencijos
taryba, skirdama sankciją už šį pažeidimą, neprivalo atsižvelgti į konkretų poveikį rinkai
(2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, taip pat
žr. 2016 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016, dėl susitarimų dėl tiesioginio ar netiesioginio kainų fiksavimo neigiamo poveikio konkurencijai prezumpcijos taip pat žr. 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A858-294/2011).
228. Vienas iš didesnį pavojingumo laipsnį parodančių kriterijų gali būti laikoma
tai, kad draudžiamas vertikalusis susitarimas sudarytas tarp konkuruojančių ūkio subjektų (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
229. Susitarimų dėl kainų pavojingumo vertinimui įtakos (nebūtinai didinant
baudą) gali turėti tai, kad konkurentai atitinkamoje rinkoje susitarė nustatyti ne galutinę teikiamų paslaugų kainą, o dėl konkursams teikiamų pasiūlymų kainos, t. y.
dėl paslaugų kainos dalies (2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-2577/2011), tai, kad bendrojo draudimo susitarimai tarp draudikų savaime
nėra draudžiami (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5021245/2012), viešųjų pirkimų, kuriuose pareiškėjas dalyvavo ir derino kainas, skaičius
(2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-290/2012). Pažeidimo
pavojingumą taip pat gali apibūdinti aplinkybė, jog sudaryti susitarimai neatitinka tam
tikrų bendrosios išimties taikymo sąlygų (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
230. Kalbant apie kitus pažeidimus, paminėtina, kad administracinėje byloje
Nr. A502-801/2013 nustatytas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi pripažintas labai
sunkiu pažeidimu (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-801/2013).
231. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog ir koncentracijos
įgyvendinimas negavus Konkurencijos tarybos leidimo gali būti laikomas pavojingu pažeidimu, o aplinkybė, jog tokiu atveju buvo apribota konkurencija arba kitaip padaryta
žala, leistų kvalifikuoti tokį pažeidimą kaip dar sunkesnį (2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013, išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015).
232. Manoma, jog koncentracijos įgyvendinimas negavus Konkurencijos tarybos
leidimo pažeidžia esminį ex ante koncentracijų kontrolės principą, o aplinkybė, kad konkreti koncentracija nesukelia konkurencijos ribojimo, nesumažina tokio pažeidimo sunkumo (2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013).
233. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, aplinkybė, kad teisės aktuose baudos dydis nėra diferencijuojamas, atsižvelgiant į tai, ar ūkio subjektas yra baudžiamas
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už draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, ar koncentracijos, apie kurią privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo,
taip pat patvirtina didelę svarbą, kurią teisės aktų leidėjas teikia pareigai pranešti apie
numatomą įgyvendinti koncentraciją (išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17
d nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 30, 2015, 2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-899-858/2017).
234. Dėl koncentracijų taip pat laikomasi pozicijos, kad koncentracijos vykdymas,
pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, yra pažeidimas, kuris negali būti
vertinamas kaip visiškai formalus ar procedūrinis, nes jis gali sukelti esminių konkurencijos sąlygų pokyčių (išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30,
2015). Koncentracijos sąlygų ir įpareigojimų nustatymą lemia siekis užtikrinti, kad ūkio
subjektai laiku ir efektyviai vykdytų įsipareigojimus, kurių turėtų pakakti koncentracijos
nagrinėjimo metu nustatytai konkurencijos problemai visiškai išspręsti. Įvertinus nustatytą koncentracijos vykdymo sąlygą ir su pažeidimu susijusias aplinkybes, vienoje iš bylų
daryta išvada, jog pagrįstai byloje nustatytas pažeidimas (koncentracijos sąlygos pažeidimas) prilygintas itin sunkiam konkurencijos teisės pažeidimui (išplėstinės teisėjų kolegijos
2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016). Papildomai pažymėdama, kad pagal
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką40, koncentracijos poveikio rinkai nebuvimo
nagrinėjimas ex post pagrįstai negali būti lemiamas veiksnys, siekiant nustatyti pažeidimo
sunkumą pagal ex ante kontrolės sistemą, vienoje iš bylų teisėjų kolegija pareiškėjo argumentą, jog pažeidimas yra išimtinai formalus, vertino kaip nepagrįstą (2017 m. balandžio
18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-899-858/2017).
235. Kita vertus, svarbu atkreipti dėmesį, jog Konkurencijos taryba kiekvienu konkrečiu atveju privalo išsamiai ištirti pažeidimą, nustatyti jo pobūdį bei atsižvelgdama į
teisės aktuose nustatytus kriterijus, paskirti konkrečią baudą. Teisės aktuose nėra įtvirtinta, kuris pažeidimas yra sunkus, kuris yra lengvas, kokia konkreti bauda turi būti paskirta už tam tikrą pažeidimą, todėl Konkurencijos taryba neprivalo visiems ūkio subjektams
už koncentracijos įgyvendinimą, apie kurią buvo privaloma pranešti, be Konkurencijos
tarybos leidimo skirti vienodo dydžio baudas (2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013). Kaip nurodyta 2012 m. aprašo 10 punkte, konkretaus pažeidimo pavojingumas vertinamas, atsižvelgiant į visas su konkrečiu pažeidimu
susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo pobūdis, visų pažeidimo dalyvių bendra
rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, ir kitas aplinkybes. Šių aplinkybių svarba ir
jų vertinimo poreikis priklauso nuo kiekvieno konkretaus pažeidimo (išplėstinės teisėjų
kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015).
236. Reikalaujamos informacijos nepateikimas Konkurencijos tarybai yra teisės
pažeidimas, už kurį taikytina numatyta sankcija. Tokio pažeidimo padarymas kenkia
atliekamam tyrimui, tačiau, pasak Vyriausiojo administracinio teismo, toks pažeidimas
netraktuotinas kaip itin pavojingas vien tuo pagrindu, kad kenkia atliekamam tyrimui
(2012 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012).
40 ESTT 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimas byloje Electrabel prieš Komisiją, T-332/09.
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237. Vertinant pažeidimo pavojingumą pagal pažeidimo geografinį plotą, atsižvelgiama į tai, kokioje lokalioje, pavyzdžiui, Vilniaus, Kauno miestų (pvz., išplėstinės teisėjų
kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015), ar platesnėje rinkoje (pvz.,
nacionalinėje rinkoje) padarytas pažeidimas (pvz., 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-686/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9,
2007, 2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2012 m.
balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012, išplėstinės teisėjų
kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502801/2013), ar didele dalimi veikia atitinkamas rinkas (2012 m. balandžio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012), ar pažeidimas daro (ar gali daryti) įtaką
prekybai tarp valstybių narių (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-1245/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-801/2013, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-97-858/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 31, 2016, 2016 m.
birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
238. Dėl ūkio subjekto kaltės įtakos sankcijos dydžiui Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, atsižvelgiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, akcentuojama, jog Konkurencijos įstatyme ir 2012 m. apraše sankcijos dydis nėra
diferencijuojamas pagal tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar neatsargiai. Dėl neatsargumo padaryti pažeidimai atsižvelgiant į jų poveikį konkurencijai nėra mažiau sunkūs
nei tyčiniai pažeidimai (žr., pvz., 2015 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015).
239. Pateikiant konkretų pavyzdį dėl pardavimų vertės dydžio už pažeidimo pavojingumą, pažymėtina administracinė byla Nr. A-97-858/2016, kurioje Konkurencijos
taryba, nustatydama 20 procentų pardavimų vertės dydį už pažeidimo pavojingumą, vadovavosi 2012 m. aprašo 11 punktu bei atsižvelgė į tai, kad šiuo atveju kelionių agentūrų
ir UAB „Eturas“ veiksmais buvo pažeisti ne tik Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, tačiau ir SESV 101 straipsnio reikalavimai, kad tokie veiksmai yra vieni sunkiausių ir žalingiausių konkurencijos teisės pažeidimų, taip pat į tai, jog šiuo atveju draudžiamas susitarimas buvo tiesiogiai susijęs su kainų nustatymu, vien šio susitarimo sudarymas daro
žalą konkurencijos procesui ir savaime ją apriboja. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į išdėstytą taikytiną teisinį reguliavimą ir byloje nustatytas aplinkybes, t. y. tai, kad
buvo suderinti veiksmai dėl kainų, o tai yra pavojingas konkurencijos teisės pažeidimas,
be to, vienas iš baudos už konkurencijos teisės pažeidimus tikslų yra atgrasymas nuo pažeidimo darymo, Konkurencijos taryba pagrįstai rėmėsi 20 procentų pardavimų vertės
dalimi (2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 31, 2016).
Pažeidimo trukmė
240. Atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, ūkio subjektams
skiriamos baudos diferencijuojamos atsižvelgiant, be kita ko, į pažeidimo trukmę. Kaip
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minėta, pagal 2012 m. aprašą, pardavimų vertės dalį, apskaičiuotą įvertinus pažeidimo
pavojingumą, padauginus iš pažeidimo trukmės metais, gaunamas bazinis baudos dydis
(8 p., 12 p.). Pažymėtina, kad pažeidimo trukmės nustatymas buvo svarbus faktorius ir
pagal iki 2012 m. galiojusias teisės normas41.
241. Pagal 2012 m. aprašo 12 punktą, siekiant atsižvelgti į kiekvieno ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą trukmę, pagal Aprašo 9–11 punktų nuostatas apskaičiuota suma dauginama iš ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą metų skaičiaus.
Trumpesnis nei šešių mėnesių laikotarpis laikomas pusę metų; ilgesnis už šešis mėnesius,
bet trumpesnis už metus laikotarpis laikomas metais.
242. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, šiuo atveju svarbu nustatyti, ar pažeidimas yra vienkartinio ar tęstinio pobūdžio. Konstatavus, kad pažeidimas laikytinas
vienkartiniu, jo laikotarpis pagal 2012 m. aprašo 12 punktą, būtų laikomas pusės metų
trukmės, tačiau tęstinis pažeidimo pobūdis reikalautų konkretaus laikotarpio apskaičiavimo kartu jį įvertinant pagal 2012 m. aprašo 12 punkte nustatytą trukmės suapvalinimo
taisyklę. Vertinant, ar administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016 nustatytas pažeidimas (koncentracijos sąlygos pažeidimas) gali būti traktuojamas, kaip tęstinis, atsižvelgta
į tai, kad 2012 m. sausio 27 d. AB „Lietuvos energijos gamyba“ gavo alternatyvaus tiekėjo pasiūlymą įsigyti gamtinių dujų 2013–2015 metais, tačiau gamtinių dujų įsigyti iš
alternatyvaus tiekėjo ši įmonė galėjo tik sudariusi gamtinių dujų mainų sandorį su pareiškėju (OAO ,,Gazprom“). 2012 m. kovo 19 d. AB „Lietuvos energijos gamyba“ kreipėsi
į pareiškėją (OAO ,,Gazprom“) su pasiūlymu sudaryti gamtinių dujų mainų sandorį, AB
„Lietuvos energijos gamyba“ informavo pareiškėją, kad derasi su alternatyviu tiekėju dėl
gamtinių dujų įsigijimo sutarties sudarymo, todėl, atsižvelgiant į nustatytą koncentracijos vykdymo sąlygą, pareiškėjas turėjo ir galėjo suprasti, kad jo atsisakymas derėtis dėl
pateikto pasiūlymo aiškiai lems AB „Lietuvos energijos gamyba“ kliūtį sudaryti gamtinių
dujų įsigijimo sutartį su alternatyviu tiekėju. Kitaip tariant, AB „Lietuvos energijos gamyba“ pareiškėjui pateikto pasiūlymo momentu pastarajam atsirado pareiga imtis veiksmų
koncentracijos vykdymo sąlygai įvykdyti. Tačiau pareiškėjui nevykdant tokios pareigos
bei 2012 m. balandžio 11 d. atsisakius derėtis dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ pateikto gamtinių dujų mainų sandorio pasiūlymo, AB „Lietuvos energijos gamyba“ atsirado kliūtis sudaryti gamtinių dujų pirkimo sutartį su alternatyviu tiekėju. Svarbu tai, kad
pareigą imtis pozityvių veiksmų pareiškėjas dar galėjo įvykdyti laikotarpiu, per kurį pasiūlytas gamtinių dujų mainų sandoris galėjo būti sudarytas. Dėl to pažeidimas laikytas
tęstiniu.
243. Atsakymo į 2012 m. kovo 19 d. AB „Lietuvos energijos gamyba“ kreipimąsi nepateikimo atveju pažeidimo pradžia laikomas momentas, kai pareiškėjui atsirado pareiga imtis pozityvių veiksmų koncentracijos vykdymo sąlygai įvykdyti, t. y. AB
„Lietuvos energijos gamyba“ kreipimosi į pareiškėją diena. Tačiau kadangi pareiškėjas
atsisakė derėtis, pažeidimo pradžia šiuo atveju laikytina informacijos apie tokį atsisakymą derėtis data, t. y. 2012 m. balandžio 11 d. Pažeidimo pabaigos apibrėžimo atžvilgiu
svarbi aplinkybė, kad pareiškėjas pats tebesitęsiančio pažeidimo nenutraukė, nors turė41 Pagal 2002 m. taisyklėse nustatytą tvarką, baudos dydis už pažeidimo trukmę pareiškėjams padidintas
administracinėse bylose Nr. A575-2577/2011 (2011 m. kovo 28 d. sprendimas), Nr. A444-1433/2011 (2011
m. birželio 23 d. nutartis), Nr. A502-1301/2012 (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012), Nr. A502-801/2013 (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis).
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jo imtis veiksmų koncentracijos vykdymo sąlygai įvykdyti. Atsižvelgiant į tai, kad alternatyvus tiekėjas buvo pateikęs pasiūlymą įsigyti gamtinių dujų 2013–2015 metais, todėl
pritarta Konkurencijos tarybos nuomonei, kad pažeidimo pabaiga laikytina 2012 m.
gruodžio 31 d., t. y. laikas, iki kada vėliausiai galėjo būti sudarytas AB „Lietuvos energijos gamyba“ gamtinių dujų pirkimo sandoris su alternatyviu tiekėju (išplėstinės teisėjų
kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
244. Pažymėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama,
jog pažeidimo trukmė yra svarbi aplinkybė ne tik siekiant paskirti tinkamą ir teisingą
baudą, bet ir siekiant nustatyti patį pažeidimą. Šiuo aspektu akcentuojama Konkurencijos
įstatymo 36 straipsnio 2 dalis42, kurioje įtvirtinta, jog Konkurencijos tarybos nutarime
turi būti nurodytos šio įstatymo pažeidimo aplinkybės, pažeidėjo kaltės įrodymai, pažeidėjo, pareiškėjo bei kitų asmenų paaiškinimai, pateikti Konkurencijos tarybai, bei jų
įvertinimas, priimamo nutarimo motyvai ir teisinis pagrindas. Šiuo klausimu taip pat atsižvelgiama į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos nuostatas, pagal kurias pažeidimo trukmė yra esminis SESV 101 straipsnyje nustatyto pažeidimo elementas,
kurį įrodyti yra Komisijos pareiga. Nesant įrodymų, tiesiogiai pagrindžiančių pažeidimo
trukmę, Komisija turėtų remtis bent įrodymais dėl faktinių aplinkybių, pakankamai artimų laiko atžvilgiu, kurie leistų pagrįstai manyti, kad pažeidimas nepertraukiamai tęsėsi tarp dviejų konkrečių datų (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-801/2013, 2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
245. Administracinėje byloje Nr. A502-801/2013, kurioje buvo analizuojamas piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejis, tokiomis dviem konkrečiomis datomis laikytas Konkurencijos tarybos pasirinktas tyrimo laikotarpis, t. y. 2002–2004 m.
Kadangi Konkurencijos taryba tyrė ūkio subjekto veiksmus tik šiuo laikotarpiu, laikyta,
kad ji savo pareigą nustatyti pažeidimo trukmę įvykdė būtent šio laikotarpio atžvilgiu.
Kitaip sakant, Konkurencijos tarybai konstatavus, jog pažeidimas tęsėsi 2002–2004 m.
ir netyrus ūkio subjekto veiksmų po 2004 m., vertinta, jog būtent šio tyrimo kontekste paskutinių veiksmų atlikimo diena yra 2004 m. gruodžio 31 d. Tai, jog nėra duomenų apie ginčo nutarime konstatuotų pažeidimų nutraukimą ir todėl pažeidimas laikytinas nenutrauktu, Konkurencijos taryba nurodė tik toje ginčo nutarimo dalyje, kurioje
aptariamas klausimas dėl senaties termino netaikymo. Tačiau spręsdama dėl baudų dydžio, Konkurencijos taryba teigė priešingai – nurodė, jog bendrovės piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi pabaiga sietina su 2004 m. pabaiga, ir Konkurencijos įstatymo
pažeidimo trukmę vertino kaip vidutinę, o SESV pažeidimo trukmę – kaip trumpą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šį Konkurencijos tarybos teiginių
prieštaringumą vertino pareiškėjo naudai ir konstatavo, jog Konkurencijos taryba
neįrodė, jog pažeidimas tęsėsi ir po 2004 m. gruodžio 31 d.
246. Paminėtos bylos motyvai taip pat leidžia teigti, jog Konkurencijos taryba pažeidimo trukmę turi pagrįsti, kvalifikuodama pažeidimą, ir teiginius dėl pažeidimo trukmės nurodyti motyvuojamojoje nutarimo dalyje. Šioje byloje vėlgi atsižvelgta į Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, teigiančią, kad Komisijos sprendimo teiginių dėl
pažeidimo pabaigos prieštaringumas bei tai, jog teiginys dėl draudžiamų susitarimų ga42 Šiuo metu galiojančios įstatymo redakcijos (nuo 2018 m. sausio 1 d.) 30 straipsnio 2 dalis.
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liojimo tam tikru laikotarpiu atsiranda tik ginčijamo sprendimo konstatuojamojoje dalyje, kurioje pateikiamos Komisijos išvados dėl pažeidimo, tačiau visai nepagrindžiamas
nei susitarimo kvalifikavimui, nei susitarimo trukmei skirtose motyvų dalyse, vertintini kaip neleidžiantys taikyti Komisijos prezumpcijos, jog įrodžius pažeidimo egzistavimą, preziumuojama, kad jis tęsiasi, kol neįrodoma priešingai, taip pat ir tais atvejais, kai
ūkio subjektas nepateikia jokių įrodymų, kad pažeidimas baigėsi konkrečiu nurodytu
laiku (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-801/2013).
247. Dėl paminėtos prezumpcijos draudžiamų susitarimų trukmei nustatyti pažymėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas taip pat vadovaujasi Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią nesant įrodymų arba duomenų, kurie gali būti
aiškinami kaip įmonės išreikštas noras atsiriboti nuo susitarimo dalyko, Komisija gali
manyti, jog turi pakankamai įrodymų, patvirtinančių šios įmonės dalyvavimą kartelyje
iki datos, kai, Komisijos nuomone, kartelis buvo nutrauktas, t. y. iki jos atliktų netikėtų
patikrinimų. Kilus abejonėms, teismas jas turėtų spręsti įmonės, kuriai skirtas pažeidimą
konstatuojantis sprendimas, naudai (2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
248. Administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012 nustatyta, kad Konkurencijos taryba nurodė, jog pažeidimas prasidėjo 2006 m. rugsėjo mėn. (2006 m. rugsėjo 1 d. asociacijų narių posėdis, kuriame ortopedijos įmonės pritarė siūlomai bazinės kainos struktūrai ir buvo priimtas sprendimas teikti Valstybinei ligonių kasai skaičiavimus). Kadangi
duomenų apie tai, kad kompensuojamų ortopedijos technikos priemonių gamintojai nutraukė veiksmus, susijusius su šių priemonių gamybos kiekių nustatymu, iki tyrimo pabaigos nebuvo gauta, baudos skaičiavimo tikslais laikyta, kad pažeidimas truko bent iki
2010 m. lapkričio mėn., t. y. iki tyrimo Konkurencijos taryboje pabaigos. Teisėjų kolegija pritarė, kad byloje nesant įrodymų, jog susitarimas elgtis atitinkamu būdu buvo nutrauktas, pažeidimo trukmės pabaiga baudos skaičiavimo tikslais galėjo būti siejama bent
su tyrimo Konkurencijos taryboje pabaiga (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
249. Kai draudžiami susitarimai sudaromi asociacijų sprendimų pagrindu,
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pareiškėjų nurodoma aplinkybė, jog kai kurie ūkio subjektai į asociaciją įstojo po neteisėto sprendimo
priėmimo, nepaneigia dalyvavimo draudžiamame susitarime fakto, tačiau objektyviai gali
būti vertinama, taikant Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2 punktą43 ir jo pagrindu diferencijuojant kiekvieno pareiškėjo atsakomybę, atsižvelgiant į neteisėtų veiksmų trukmę (pvz., vėliausiai į asociaciją įstojusieji neteisėtus veiksmus atliko trumpiausiai) (2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-2577/2011).
250. Vertinant draudžiamo susitarimo nutraukimo aplinkybes, kurios siejamos, be
kita ko, su pažeidimo pabaigos nustatymu, atsižvelgtina į tai, kad vien formalus sutarties
priedo galiojimo termino pasibaigimas negali būti laikomas pakankamu pagrindu, leidžiančiu konstatuoti, jog draudžiamas susitarimas buvo nutrauktas būtent tuo momentu.
Pažeidimo darymo trukmė nagrinėtu atveju negalėjo būti siejama ir su momentu, kada
bendrovė nutraukė užsakymų teikimą, kadangi bendrovė į bylą nepateikė nei vieno tai
43 Šiuo metu galiojančios įstatymo redakcijos (nuo 2018 m. sausio 1 d.) 37 straipsnio 1 dalies 2 punktas.
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(nutraukimą) patvirtinančio įrodymo. Be to, vien ta aplinkybė, kad platintojas nebeteikia
prekių užsakymų, taip pat negali būti siejama su pažeidimo darymo nutraukimu, įvertinant, be kita ko, ir tai, jog platintojo prekių atsargos gali būti pakankamos jomis prekiauti
ilgą laiką susitarime nustatytomis minimaliomis ar fiksuotomis kainomis (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
251. Administracinėje byloje Nr. A552-54/2014 vertindamas, ar Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, jog pažeidimas truko iki tyrimo pabaigos, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad ta aplinkybė, jog nuo 2005 m. spalio 6 d. Lietuvos laivybos
maklerių ir agentų asociacijos (toliau – LLMA) Drausminis komitetas nebuvo šaukiamas ir netaikė Asociacijos nariams sankcijų už rekomenduojamų minimalių laivų agentavimo tarifų nesilaikymą, neįrodo draudžiamo susitarimo nebuvimo ar išnykimo, nes
Asociacijos LMAA įstatai ir Etikos kodekso nuostatos dėl drausminės atsakomybės taikymo vis dar galiojo, Etikos kodekse buvo numatyta atsakomybė už nekorektišką veiklą ir
netinkamą elgesį.
252. Tačiau šioje byloje Vyriausiasis administracinis teismas nesutiko su
Konkurencijos taryba, kad vėlesnis LLMAA Drausminio komiteto sprendimas panaikinti LLMAA 2003 m. nustatytus minimalius rekomenduojamus laivų agentavimo tarifus,
2003 m. birželio 5 d. Etikos kodekso 2.4.4.6 papunktį bei 2010 m. liepos 13 d. atliktas
duomenų apie minimalius agentavimo tarifus pašalinimas iš LLMAA interneto tinklapio
nelaikytinas draudžiamo susitarimo nutraukimu. Šiuo sprendimu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, buvo aiškiai išreikšta bent dalies susitarimo
dalyvių valia, jog susitarimas turi būti nutrauktas. Jeigu Konkurencijos taryba laikosi pozicijos, jog draudžiamo susitarimo sudarymui ir dalyvavimui jame konstatuoti nereikalaujama, jog tas susitarimas ir prisijungimas prie jo būtų išreikštas atitinkamu formalizuotu būdu, tai nėra pagrindo ir reikalauti, jog susitarimo pabaiga būtų pripažįstama tik
tuomet, jei ji būtų įforminta konkrečiu formalizuotu būdu ar būtų pateikti kiti objektyvūs
įrodymai, jog susitarimas nutrauktas. Taigi našta įrodyti, jog susitarimas pirmiau minėtu
sprendimu realiai nebuvo nutrauktas priklauso Konkurencijos tarybai, kuri turi įrodyti,
jog po šio susitarimo pažeidimą sudarantys pareiškėjų veiksmai nenutrūko. Tuo tarpu
joks rašytinis įrodymas nepatvirtino nagrinėto pažeidimo tęsimo po šio Drausminio komiteto sprendimo nei susitarimo, nei suderintų veiksmų forma (2014 m. balandžio 7 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
253. Pagal administracinės jurisprudencijos nuostatas, pažeidimo trukmė neturėtų būti siejama su draudžiamo susitarimo pasekmėmis konkurencijai. Administracinėje
byloje Nr. A858-1245/2012 nurodyta, kad dėl Generalinės bendradarbiavimo sutarties
metu ir šios bendradarbiavimo sutarties pagrindu sudarytų ilgalaikių draudimo sutarčių
su pareiškėjų klientais atitinkamose rinkose kurį laiką dar galėjo būti juntama draudžiamo susitarimo įtaka konkurencijai. Šiuo požiūriu ši aplinkybė gali būti svarbi vertinant
susitarimo poveikį ir mastą konkurencijai (kas ir buvo padaryta Konkurencijos tarybos
nutarime), taip pat pažeidimo pavojingumą. Tačiau nėra pakankamai pagrįsta draudžiamo susitarimo pasekmes konkurencijai sieti ir su pažeidimo trukme, jeigu byloje yra akivaizdžių įrodymų, kad draudžiamas susitarimas (taigi ir pažeidimas) buvo nutrauktas
anksčiau, ir byloje nėra įrodymų, kad šalys ir po formalaus susitarimo nutraukimo tęsė
bendradarbiavimą analogiškomis arba panašiomis sąlygomis. Pažeidimo trukmės susiejimas ne tik su Generalinės bendradarbiavimo sutarties galiojimo laikotarpiu, bet ir šios
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sutarties pagrindu sudarytų draudimo sutarčių galiojimo laikotarpiu, reikštų, jog pareiškėjai tęsė draudžiamą bendradarbiavimą ir po Generalinės bendradarbiavimo sutarties
nutraukimo, nors tai patvirtinančių įrodymų byloje nebuvo pateikta. Iš baudos dydį reglamentuojančių teisės aktų matyti, kad jose expressis verbis kalbama apie pažeidimo trukmę, o ne apie pažeidimo pasekmių trukmę (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).
Kiekvieno ūkio subjekto įtaka pažeidimo padarymui, kai jį padaro keli ūkio subjektai
254. Kaip minėta, Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad
skiriamos ūkio subjektams baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant ir į kiekvieno ūkio
subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai. 2012 m.
aprašo 18 punkte įtvirtinta, kad bazinis baudos dydis didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro
keli ūkio subjektai. Ūkio subjektui, kuris buvo pažeidimo iniciatorius arba skatino kitus
ūkio subjektus dalyvauti darant pažeidimą, bazinis baudos dydis atitinkamai didinamas,
o ūkio subjektui, kuris darant pažeidimą atliko pasyvų vaidmenį, bazinis baudos dydis
atitinkamai mažinamas.
255. Atsižvelgiant į Vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, baudos mažinimo arba didinimo pagrindo – įtakos pažeidimo padarymui – turinį sudaro
tai, ar ūkio subjektas buvo pažeidimo iniciatorius, ar darant pažeidimą jis atliko aktyvų
ar pasyvų vaidmenį, taip pat ūkio subjekto užimamos rinkos dalis.
256. Vienoje iš bylų Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutiko,
kad UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ vaidmuo ir įtaka sudarant draudžiamus susitarimus buvo išskirtinis iš kitų ūkio subjektų. Nors susitarimas konkurencijos
teisės prasme yra dviejų šalių valios suderinimo aktas, šiuo atveju bylos aplinkybių visuma rodė, kad šio ūkio subjekto įtaka pažeidimų padarymui nebuvo lygiavertė šio ūkio
subjekto kontrahentų įtakai padarant pažeidimus. Šios bendrovės padėtis (bendrovė yra
išimtinis ir vienintelis atitinkamų prekių didmeninis tiekėjas Lietuvoje, užimanti nemažą
dalį rinkos) ir veiksmai sudarant draudžiamus susitarimus (sutarties su draudžiamomis
sąlygomis projekto išsiuntimas pirkėjams, sutarčių su kai kuriais konkrečiais pirkėjais
projektų, kainyno parengimas ir išsiuntimas, pretenzijų reiškimas kai kurių subjektų atžvilgiu), ta aplinkybė, kad UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ iš esmės buvo
labiausiai suinteresuota įtvirtinti vertikaliuosius apribojimus nustatančias sąlygas, kitos
aplinkybės (pvz., UAB ,,Media Incognito“ paaiškinimai, kad ji negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, nuostatos buvo įtrauktos UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“
iniciatyva, ši įmonė darė spaudimą sudarant ir vykdant sutartį, aktyviai kontroliavo, ar
sutartyje įtvirtintų kainų yra laikomasi) pagrįstai leido UAB „Forum Cinemas Home
Entertainment“ vertinti kaip ūkio subjektą, turėjusį didesnę įtaką, buvusį aktyvesniu ir
iniciatyvesniu atliekant draudžiamus veiksmus. Dėl to šiuo pagrindu bauda šiam ūkio subjektui galėjo būti padidinta 30 proc. (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A444-1433/2011).
257. Administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016 pripažinta, kad už iniciatoriaus
vaidmenį pareiškėjui pagrįstai bauda padidinta 20 proc. (2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016).
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258. Dėl pasyvaus elgesio vertinimo Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad baudos mažinimo dėl aptariamos aplinkybės atveju turi būti
nustatytos tokios išskirtinės ar specifinės aplinkybės, susijusios su ūkio subjekto pasyvumu ar kitaip pasireiškusia nedidele įtaka pažeidimo padarymui, kurios, atsižvelgiant
į teisingumo, protingumo principus, konkrečios situacijos aplinkybes, pakankamai aiškiai liudytų, kad bauda turėtų būti (dar labiau) sumažinta (2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011, 2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1301/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-97-858/2016, 2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-169822/2017, 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-417-822/2017,
2017 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-909-552/2017).
259. Pavyzdžiui, minėtoje administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011 pareiškėjo UAB ,,Media Incognito“ argumentai, kad ši bendrovė buvo verčiama pasirašyti sutartį su UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“, neturėjo derybinės galios ir iš
esmės galimybių atsisakyti pasirašyti sutartį, kadangi, be kita ko, Holivudo kompanijų
filmus Lietuvoje buvo galima įsigyti tik iš vieno tiekėjo – UAB „Forum Cinemas Home
Entertainment“, teisėjų kolegijos vertinimu, nebuvo pakankami šios bendrovės pasyviam
vaidmeniui pagrįsti. Byloje nebuvo įrodymų, kad aptariamas ūkio subjektas ėmėsi kokių
nors veiksmingų priemonių dėl patiriamo spaudimo, iniciavo sutarties nutraukimą, kreipėsi į kompetentingas institucijas ar pačią UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“.
Šiuo atveju taip pat pritarta Konkurencijos tarybai, kad UAB ,,Media Incognito“ negalėjo patirti spaudimo sudaryti ir vykdyti susitarimą, kadangi bendrovė pati aktyviai stebėjo konkurentų taikomas kainas atitinkamoms prekėms ir informuodavo UAB „Forum
Cinemas Home Entertainment“ apie bendroves, kurios taikydavo mažesnes kainas
(2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
260. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, gali būti vertinama, kad pasyvaus elgesio nepatvirtina nebylus pritarimas daromam pažeidimui. Štai administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016 kelionių agentūrų, dalyvavusių suderintuose veiksmuose, pažeidimas pasireiškė neveikimu (nebyliu pritarimu nuolaidų ribojimui), todėl pritarta
Konkurencijos tarybos pozicijai, kad pats pažeidimo pobūdis, be kita ko, UAB „Eturas“
atlikti aktyvūs veiksmai nulėmė, kad kitiems pareiškėjams aktyvių veiksmų atlikti nebereikėjo. Atsižvelgus į tokį konkurencijos teisės pažeidimo pobūdį, daryta išvada, kad
Konkurencijos taryba, nelaikydama šios aplinkybės lengvinančia aplinkybe, tinkamai
įvertino faktines bylos aplinkybes (2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 31, 2016).
261. Baudos mažinimo dėl pasyvaus elgesio pareiškėjas siekė ir administracinėje
byloje Nr. eA-169-822/2017, tačiau panašia argumentacija, kaip ir prieš tai minėtoje byloje, vadovaudamasi Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog
UAB „Envija“ atstovų atlikti aktyvūs veiksmai perduodant UAB „Manfula“ direktoriui su
šiai bendrovei ir jos konkurentui UAB „Lukrida“ taikoma kainodara susijusią informaciją
nulėmė, kad UAB „Manfula“ aktyvių veiksmų atlikti nebereikėjo. Šiuo aspektu atsižvelgta ir į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią pasyvus dalyvavimas
darant pažeidimą, pavyzdžiui, įmonės dalyvavimas susitikimuose, per kuriuos sudaryti
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susitarimai, kuriais siekiama antikonkurencinio tikslo, ir neprieštaravimas jiems laikytinas bendrininkavimu, dėl kurio jai gali kilti atsakomybė, nes nebylus pritarimas neteisėtai iniciatyvai, viešai neatsiribojant nuo jos turinio arba nepranešant apie ją administracinėms institucijoms, skatina tęsti pažeidimą ir neleidžia jo atskleisti44. Taigi išskirtinių
ar specifinių aplinkybių, susijusių su UAB „Manfula“ pasyvumu ar kitaip pasireiškusia
nedidele įtaka pažeidimo padarymui, kurios pakankamai aiškiai liudytų, kad bauda turėtų būti sumažinta, nebuvo nustatyta (2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eA-169-822/2017).
262. Nustačius, kad teisės pažeidime dalyvavo visi pareiškėjai (ūkio subjektai), kai
kurių pareiškėjų nedalyvavimas konkrečiuose asociacijų ar Valstybinės ligonių kasos posėdžiuose bei komercinis nesuinteresuotumas priimtais sprendimais, sudariusiais pažeidimo
sudėtį, administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012 nesudarė pagrindo švelninti atsakomybės šiuo pagrindu (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
263. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pasitaikė atvejų, kai
vertinta, jog susitarimo dalyviams, kurie nedalyvavo nei viename asociacijos posėdyje,
kuriame buvo svarstomi klausimai, susiję su minimalių laivų agentavimo tarifų nustatymu, bauda mažintina 15 arba 5 procentais, priklausomai nuo to, ar pajamos, susijusios su
pažeidimu, nesudarė pagrindinės bendrųjų pajamų dalies, ar laivų agentavimo veikla (su
pažeidimu susijusi veikla) yra pagrindinė šios įmonės veikla (2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
264. Dėl pasyvaus pareiškėjų elgesio pritarta ir administracinėje byloje Nr. A858290/2012. Byloje nustatyta, kad iš 5 viešųjų pirkimų, kuriems vykstant pareiškėjas ir AB
„Autoūkis“ derino komercinių pasiūlymų sąlygas, 4 atvejais pareiškėjo vaidmuo buvo pasyvus, pasireiškęs tuo, jog pateikdamas komercinius pasiūlymus, pareiškėjas sudarydavo
prielaidas viešąjį pirkimą laimėti AB „Autoūkis“. Pareiškėjas tik vienu atveju iš padaryto
pažeidimo gavo pajamų. Dėl minėtos priežasties baudos dydis už įtaką pažeidimo padarymui papildomai sumažintas 5 proc. (2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A858-290/2012).
Kitos aplinkybės
265. 2012 m. aprašo 14 punkte įtvirtinta, kad siekiant užtikrinti baudų atgrasomąjį poveikį, pagal šio aprašo 8–13 punktus apskaičiuotas bazinis baudos dydis didinamas,
kai ūkio subjekto pajamos iš nesusijusių su pažeidimu prekių pardavimų sudaro daugiau
kaip 95 procentus bendrųjų ūkio subjekto pajamų.
266. Vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš bylų laikėsi pozicijos, kad
Konkurencijos taryba, padidindama bazinį baudų dydį 20 proc. už nepranešimą apie koncentraciją, atsižvelgiant į tai, kad ūkio subjekto pajamos iš nesusijusių su pažeidimu prekių pardavimo sudarė daugiau kaip 95 proc. jo bendrųjų pajamų, veikė remdamasi 2012 m.
Aprašo 14 punktu, kuriame yra numatyta tokia galimybė, todėl savo diskrecijos ribų neperžengė (išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015).
44 ESTT 2005 m. birželio 28 d. sprendimas Dansk Rørindustri ir kt. prieš Komisiją, sujungtos bylos C189/02
P, C-202/02 P, nuo C-205/02 P iki C208/02 P ir C-213/02 P, EU:C:2005:408, 142 ir 143 punktai.
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267. Kitoje byloje vertinant, ar Konkurencijos taryba pagrįstai ir teisėtai padidino
pareiškėjui apskaičiuotą baudą 100 procentų pagal 2012 m. aprašo 14 punktą, atkreiptas dėmesys į tai, kad šio aprašo nuostatos iš esmės atitinka Komisijos patvirtintas pagal
Reglamento 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gaires (toliau – Gairės). Gairių įžangoje nurodoma, kad Komisijos teisė skirti baudas įmonėms ir
įmonių asociacijoms, tyčia ar dėl neatsargumo pažeidusioms SESV 101 ir 102 straipsnio
nuostatas, yra vienas iš Komisijai suteiktų būdų atlikti SESV nustatytą priežiūros funkciją. Nurodoma, kad pakankamai atgrasomas baudas reikia nustatyti ne vien tik siekiant
nubausti susijusią įmonę (konkretus atgrasomasis poveikis), bet ir siekiant atgrasyti kitas įmones imtis veiksmų, prieštaraujančių SESV 101 ir 102 straipsniams, arba tęsti tokius veiksmus (bendras atgrasomasis poveikis). Gairių 30 punktas aiškiai nustato, jog
Komisija ypač sieks užtikrinti, kad baudų poveikis būtų pakankamai atgrasomas, o to
siekdama ji gali padidinti skirtinos baudos dydį įmonėms, kurių apyvarta, gauta iš prekių
pardavimo, nesusijusių su pažeidimu, yra itin didelė. Taigi konkrečiu atveju Vyriausiasis
administracinis teismas nusprendė, kad Konkurencijos taryba, vadovaudamasi
Konkurencijos įstatymo 37 straipsniu ir 2012 m. aprašo 14 punktu, galėjo 100 procentų
padidinti baudos bazinį dydį pareiškėjui, nes šiuo atveju nepadidinus baudos dydžio 100
procentų, bauda netektų savo atgrasomojo pobūdžio dėl pareiškėjo ypač didelės apyvartos (išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
III.8. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
268. Kaip minėta, vadovaujantis baudų už konkurencijos teisės pažeidimus nustatymą reglamentuojančiais teisės aktais, individualizuojant baudą, be kita ko, būtina vertinti, ar ūkio subjektų veiksmuose yra lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių (2016 m.
gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 31, 2016, 2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-169-822/2017).
Atsakomybę lengvinančios aplinkybės
269. Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad: (1) ūkio subjektai ar viešojo
administravimo subjektai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms
pažeidimo pasekmėms; (2) padėjo Konkurencijos tarybai tyrimo metu; (3) atlygino
nuostolius, pašalino padarytą žalą; (4) savo valia nutraukė pažeidimą; (5) neatliko konkurenciją ribojančių veiksmų; (6) Konkurencijos tarybai tyrimo metu pateikdami rašytinį pripažinimo pareiškimą pripažino pažeidimą ir numatytą baudą, taip sudarydami sąlygas efektyviau atlikti tyrimą; (7) pripažino Konkurencijos tarybos baigto tyrimo metu
nustatytas esmines aplinkybes; (8) pažeidimą sudarantį elgesį nulėmė valdžios institucijų
veiksmai; (9) ūkio subjekto finansinė padėtis yra labai sunki.
270. Ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai savo noru užkirto kelią
žalingoms pažeidimo pasekmėms. Administracinėje byloje A502-1668/2012 Vyriausiasis
administracinis teismas nesutiko, kad atsakomybę lengvinančia aplinkybe turėtų būti
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laikoma tai, kad pareiškėjas iškart po Konkurencijos tarybos tyrimo pradėjimo pranešė
apie koncentraciją ir taip savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms kilti. Pranešimas apie koncentraciją vertintinas, kaip įstatyme numatytos pareigos įvykdymas ir į tai negali būti atsižvelgiama, kaip į subjekto atsakomybę lengvinančią aplinkybę
(2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012).
271. Aptariama lengvinanti aplinkybė (pareiškėjas prieš priimant Konkurencijos
tarybai nutarimą sudarė sąlygas įmonei įgyvendinti teisę tiekti degalus oro uoste) konstatuota administracinėje byloje Nr. A261-959/2008 (2008 m. liepos 8 d. nutartis).
272. Padėjo Konkurencijos tarybai tyrimo metu. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad Konkurencijos tarybos tyrimo metu duotų nurodymų ūkio subjektams vykdymas ir prašomos informacijos pateikimas negali būti kvalifikuojamas kaip bendradarbiavimas ar pagalba konkurencijos institucijai (2007 m. liepos
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-709/2007, 2011 m. birželio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016).Taigi vien tik tai, jog pareiškėjas vykdė Konkurencijos
tarybos nurodymus ir teikė reikiamą informaciją, savaime nėra pagrindas pareiškėjo elgesį vertinti kaip padėjimą Konkurencijos tarybai tyrimo metu (2011 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1702/2010, 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2818/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 30, 2015, 2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-899-858/2017).
273. Atlygino nuostolius, pašalino padarytą žalą. Administracinėje byloje Nr. A4441433/2011 atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikyta tai, kad ūkio subjektas siekė
pašalinti padarytą žalą, t. y. ėmėsi aktyvių veiksmų ir įsipareigojo atlyginti vartotojų patirtą žalą dėl bendrovės taikytos kainų politikos (bauda dėl to sumažinta 25 proc.)
(2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
274. Savo valia nutraukė pažeidimą. Administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011
atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikyta tai, kad ūkio subjektai savo valia nutraukė pažeidimą (bauda dėl to sumažinta po 10 proc. (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
275. Administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012 atmesti pareiškėjo argumentai,
kad jis nutraukė pažeidimą (informacijos, reikalingos tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti, nepateikimą), atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas pateikė reikalaujamus dokumentus
po daugiau nei metų laiko, Konkurencijos tarybai du kartus pareikalavus jų pakartotinai, taip pat raginus juos pateikti elektroniniu paštu bei telefonu, ir pradėjus atskirą tyrimą dėl dokumentų nepateikimo. Šioje byloje pasiremta Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo jurisprudencija, kad Komisija nėra įpareigota atsižvelgti į tai, jog pažeidimas
buvo nutrauktas pradėjus pažeidimo tyrimą (2012 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012).
276. Kitoje byloje atsižvelgta į tai, kad pareiškėjas, sužinojęs apie atliekamą tyrimą,
išstojo iš asociacijos ir taip savo valia nutraukė pažeidimą (2015 m. kovo 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-1672-822/2015).
277. Neatliko konkurenciją ribojančių veiksmų. Šiuo pagrindu bauda gali būti
sumažinta tiems ūkio subjektams, kurie pateikė pakankamus įrodymus, patvirtinančius,
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kad jie iš esmės nevykdė sudaryto draudžiamo susitarimo, t. y. sąmoningai nukrypo nuo
susitarimo ir turėdami visas galimybes, jo nerealizavo. Sprendžiant dėl šios lengvinančios
aplinkybės taikymo, turi būti matomi aiškūs ūkio subjekto veiksmai rinkoje, kurie
patvirtintų, kad buvo nukrypta nuo draudžiamo susitarimo (2011 m. kovo 28 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-2577/2011, 2011 m. birželio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
278. Vyriausiasis administracinis teismas pripažįsta, kad gali būti atsižvelgiama į
sąmoningą ūkio subjektų sutartų sąlygų nesilaikymą tais atvejais, jeigu iš bylos aplinkybių aiškiai matyti nuoseklus susitarimo sąlygų neatitinkantis ūkio subjekto elgesys rinkoje, o ne atsitiktiniai pavieniai veiksmai.
279. Administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011 nustatytos aplinkybės nepatvirtino, kad nedidelis nukrypimas nuo susitarimuose nustatytų kainų, nuolaidų ar akcijų taikymas buvo akivaizdus sąmoningo elgesio rinkoje veikti savarankiškai rezultatas ir kad
toks elgesys nebuvo draudžiamų susitarimų vykdymo dalis. Tam tikri kainų nukrypimai
šiuo atveju galėjo būti ne sąmoningo atsisakymo įgyvendinti susitarimą rezultatas, bet
tiesiog atsitiktiniai (pavieniai) atvejai, o galbūt net bandymo pasinaudoti („pasipelnyti“) susitarimo rezultatais kitų subjektų atžvilgiu padarinys. Todėl pareiškėjų nurodytos
aplinkybės, susijusios su kai kurių prekių pardavinėjimu už mažesnes, nei susitarta, kainas, neatitiko Konkurencijos įstatyme numatytos lengvinančios aplinkybės už konkurenciją ribojančių veiksmų neatlikimą taikymo sąlygų (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
280. Administracinėje byloje Nr. A575-2577/2011 bauda nurodytu pagrindu sumažinta tiems pareiškėjams, kurie pagrindė, kad įmonės, tirtu laikotarpiu dalyvavusios atitinkamuose konkursuose, nė karto netaikė konkursinio mokesčio, dėl kurio buvo susitarta, nors konkurso mokesčio taikymui buvo susiklosčiusios visos aplinkybės ir realios
galimybės (2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-2577/2011).
281. Administracinėje byloje Nr. A552-54/2014 visoms įmonėms, kurios savo veikloje dažniausiai taikė mažesnius nei susitarta laivų agentavimo tarifus, Konkurencijos
tarybos paskirtos baudos sumažintos 10 procentų (2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
282. Administracinėje byloje Nr. A-1672-822/2015 Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, spręsdama apie pareiškėjui paskirtos baudos dydžio pagrįstumą, taip pat atsižvelgė į tai, kad nuo pat įstojimo į asociaciją pradžios pareiškėjo taikytos
agentavimo paslaugų kainos reikšmingai skyrėsi nuo rekomenduojamų agentavimo paslaugų kainų ir daugeliu atvejų buvo mažesnės, nei rekomenduojamos (2015 m. kovo 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A-1672-822/2015).
283. Pažymėtina, kad ši lengvinanti aplinkybė netaikoma procesinio pobūdžio pažeidimams, nurodytiems Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje.
Administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012 pareiškėjas teigė, kad jis neįgyvendino jokių
konkurenciją ribojančių veiksmų, ir tai yra lengvinanti aplinkybė. Tačiau sankcija pareiškėjui buvo paskirta už dokumentų nepateikimą, t. y. procesinio pobūdžio pažeidimą.
Procesinio pobūdžio pažeidimai savo esme yra pavojingi dėl trukdymo atliekamo tyrimo
efektyvumui, o ne dėl tiesioginio konkurencijos ribojimo (2012 m. lapkričio 27 d. nutar508
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tis administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012).
284. Pripažino Konkurencijos tarybos baigto tyrimo metu nustatytas esmines aplinkybes. Vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad šią lengvinančią aplinkybę galima nustatyti tada, kai subjektas ne tik pripažino tyrimo metu nustatytas faktines
aplinkybes, bet ir besąlygiškai bei eksplicitiškai sutiko, jog buvo padarytas įstatymo pažeidimas. Toks pripažinimas turėtų būti aiškus, nedviprasmiškas ir besąlyginis (2011 m.
gegužės 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-294/2011, 2012 m. lapkričio
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012).
285. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011 pripažinta, kad pareiškėjas iš esmės pripažino Konkurencijos tarybos tyrimo metu nustatytas esmines aplinkybes, kadangi jis iš esmės pripažino, jog susitarimas su kitu ūkio subjektu dėl minimalių
kainų nustatymo pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus. Bauda šiuo pagrindu sumažinta 10 proc. (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
286. Pažymėtina, kad šią atsakomybę lengvinančią aplinkybę Konkurencijos
taryba turėtų nustatyti itin apdairiai. Administracinėje byloje Nr. A858-294/2011
Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjų skundus, apeliaciniame skunde, be kita ko,
prašė padidinti jos skirtas baudas pareiškėjams. Tokį prašymą motyvavo tuo, jog, jos teigimu, Konkurencijos tarybos bylos tyrimo metu minėti ūkio subjektai iš esmės pripažino padarytus pažeidimus, toks pripažinimas buvo vertintas kaip lengvinanti aplinkybė ir
dėl to minėtiems pareiškėjams buvo sumažintos baudos. Vis dėlto vėliau minėti pareiškėjai apskundė nutarimą, ir tuo parodė, kad šiuo aspektu bauda jiems buvo sumažinta
nepagrįstai. Įvertinusi bylos medžiagą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija tokiam atsakovo vertinimui nepritarė, kadangi Konkurencijos taryba nutarime kaip
lengvinančią aplinkybę nurodė tai, kad minėti ūkio subjektai „iš esmės pripažino, kad
<...> pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus, taigi iš
esmės pripažino Konkurencijos tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes“. Tačiau vertinant minėtų ūkio subjektų tyrimo metu pateiktus paaiškinimus, galima sutikti su teiginiu, kad šie subjektai iš esmės pripažino Konkurencijos tyrimo metu nustatytas faktines
aplinkybes, tačiau nėra pagrindo vienareikšmiškai teigti, jog jie besąlygiškai ir eksplicitiškai sutiko, jog buvo padarytas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto
pažeidimas. Manytina, kad toks pripažinimas turėtų būti aiškus, nedviprasmiškas ir besąlyginis, o įvertinus minėtų ūkio subjektų poziciją tyrimo metu, konstatuoti buvus tokį
pripažinimą pagrindo nėra (2011 m. gegužės 27 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A858-294/2011).
287. Pažeidimą sudarantį elgesį nulėmė valdžios institucijų veiksmai. Dėl viešojo administravimo subjektų padaryto Konkurencijos įstatymo4 straipsnio pažeidimo
įtakos ūkio subjektų atsakomybei Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodyta, kad aplinkybė, jog viešojo administravimo institucija, neįvykdžiusi pozityvios
pareigos užtikrinti sąžiningą konkurenciją tam tikroje rinkoje, pažeidė Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, pati savaime nepaneigia galimybės inkriminuoti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio (SESV 101 str.) pažeidimo ir patraukti šį pažeidimą padariusius asmenis teisinėn atsakomybėn. Tam tikro pobūdžio valstybės dalyvavimas (jeigu jis nevirsta konkurencijos panaikinimu konkrečioje rinkoje) ūkio subjektams
darant pažeidimą paprastai vertinamas, kaip viena iš aplinkybių, galinčių tik palen509
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gvinti ūkio subjektų (pažeidėjų) atsakomybę. Bauda dėl šios aplinkybės vienu iš atvejų
Konkurencijos tarybos nutarimu sumažinta 20 proc., tačiau atsižvelgdama į teisingumo
ir protingumo principus, taip pat valstybės vaidmenį, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012 vertino, kad tai
nepakankamas ūkio subjektų atsakomybės šiuo požiūriu palengvinimas. Atsižvelgiant į
tai bei siekiant teisingų ir proporcingų pažeidimui nuobaudų, spręsta, kad būtų pagrįsta
visiems apeliantams šioje byloje sumažinti paskirtas baudas papildomai po 5 proc. (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5021301/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
288. Ūkio subjekto finansinė padėtis yra labai sunki. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad labai sunki ūkio subjekto finansinė padėtis lengvinančia
aplinkybe pripažįstama gali būti tik išimtiniais atvejais, remiantis objektyviais įrodymais,
kad baudos skyrimas sukels nepataisomą pavojų įmonei. Vertinant, ar yra pagrindas mažinti baudą dėl sunkios ūkio subjekto finansinės padėties, atsižvelgiama į tai, jog teismas
tikrina Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumą pagal jo priėmimo metu buvusias faktines aplinkybes ir tik išimtiniais atvejais gali atsižvelgti į po nutarimo priėmimo susiklosčiusią situaciją, ne abstrakčių, o konkrečių ir įtikinamų įrodymų pagrindu rodančią,
kad teisingumo ir protingumo principai reikalauja perskaičiuoti baudą dėl sumažėjusių
įmonės pajamų.
289. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012 remdamasi šiuo argumentu, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė, kad
bylos duomenys nepagrindė tų sąlygų, kurioms esant būtų galimas toks išimtinis vertinimas (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-1301/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
290. Atsižvelgiant į šiuos išaiškinimus, administracinėje byloje Nr. eA-169822/2017 taip pat atmestas UAB „Envija“ argumentas, kad šios bendrovės labai sunki
finansinė padėtis tapo tik Konkurencijos tarybai nutarimu paskyrus, o vėliau pirmosios
instancijos teismui sprendimu sumažinus baudą. Šiuo aspektu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad Konkurencijos tarybai pripažinus konkurencijos teisės pažeidimą ir paskyrus ūkio subjektui baudą, logiška, kad to ūkio subjekto finansinė padėtis tampa blogesnė, nei buvo iki baudos paskyrimo. Atsižvelgiant į
tai, kad konkurencijos teisės srityje paprastai skiriamos baudos savo nominalia išraiška
būna didelės (nors procentine išraiška tesudaro iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais), neatmestina, kad po baudos skyrimo ūkio subjekto finansinė padėtis gali tapti labai sunki. Todėl ūkio subjekto finansinė padėtis lengvinančių aplinkybių aspektu turėtų būti vertinama nutarimo priėmimo metu ir, kaip minėta,
tik išimtiniais atvejais galima atsižvelgti į po nutarimo priėmimo susiklosčiusią situaciją.
Nagrinėtu atveju byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių aptartą situaciją laikyti išimtine (2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-169-822/2017).
Administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012 pareiškėjas taip pat neįrodė, kad jo finansinė
padėtis būtų išskirtinai sunki (2012 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-3003/2012).
291. Tačiau administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje esančius rašytinius ir kitokius įrodymus, pažymėjo, kad pareiškėjo UAB „Mantinga“ atstovo pasisakymai dėl įmonės sun510
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kios finansinės padėties pirmosios instancijos teismo posėdyje, UAB „Deloitte verslo
konsultacijos“ ataskaitos bei išvadų paaiškinimo ataskaitos duomenys patvirtina, kad be
reikšmingo įmonės veiklos sutrikdymo rizikos UAB „Mantinga“ nėra pajėgi sumokėti
paskirtos baudos ir palūkanų visa apimtimi. Iš UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ buvo
matyti, kad atlikta UAB „Mantinga“ finansinė analizė, bendrovės pagrindinės veiklos pinigų srautų analizė, perteklinio turto identifikavimo, papildomo skolinimosi galimybių
ir pajėgumų, nuosavo kapitalo pritraukimo analizė parodė, jog paskirtos baudos sumokėjimo atveju pareiškėjo UAB „Mantinga“ finansinė padėtis būtų labai sunki. Iš aptariamos ataskaitos matyti, kad UAB „Mantinga“, be įmonės veiklos reikšmingo sutrikdymo
ar konkurencingumo sumažėjimo, būtų pajėgi sumokėti 159 000 Eur, panaudodama
perteklinį savo turtą, ir galbūt nuo 448 000 Eur iki 1 438 000 Eur, panaudodama skolintą kapitalą, tuo atveju, jei būtų gautas bankų sutikimas skolinti tokią sumą. UAB
„Mantinga“ finansinės padėties sunkumą esant pareigai sumokėti Konkurencijos tarybos paskirtą baudą rodė ir tai, kad per visus bendrovės veiklos metus (UAB „Mantinga“
įregistruota 1995 m.) iki Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo UAB „Mantinga“
gauto pelno suma yra mažesnė nei Konkurencijos tarybos paskirta bauda. Pažymėta ir
tai, kad UAB „Mantinga“ yra socialiai atsakinga įmonė, didžiausias darbdavys iš verslo įmonių Marijampolės mieste, joje dirba daugiau nei 1 000 darbuotojų. Dėl paskirtos
baudos sumokėjimo esant aukšto laipsnio rizikai nutraukti UAB „Mantinga“ veiklą, kiltų neigiami socialiniai padariniai, taip pat sumažėtų konkurencija atitinkamoje rinkoje.
Todėl pareiškėjui paskirta ir pirmosios instancijos teismo sumažinta, bauda papildomai sumažinta dar 40 procentų (2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-741-552/2016).
292. Kitos atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Nors Konkurencijos įstatymo
37 straipsnio 2 dalyje, reglamentuojančioje atsakomybę lengvinančias aplinkybes, nėra
expressis verbis įtvirtinta, jog galima atsižvelgti ir į kitas aplinkybes, iš konkurencijos bylų
matyti, kad Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į bendrą tiek visame pasaulyje, tiek
Lietuvoje susiklosčiusią sunkią ekonominę situaciją, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, kurį laiką papildomai mažindavo baudos dydžius iki 10 procentų (žr.,
pvz., 2011 m. kovo 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011, 2011 m.
birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2012 m. balandžio 18 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A858-290/2012).
293. Pareiškėjai paprastai taip pat nurodo tam tikras kitas aplinkybes, dėl kurių, jų
manymu, turėtų būti mažinamos Konkurencijos tarybos paskirtos baudos.
294. Štai dėl anksčiau Konkurencijos tarybos skirtų baudų dydžio, kaip pagrindo
atsižvelgti į vėliau kitose bylose skiriamas baudas, Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje laikomasi pozicijos, kad ankstesnė Konkurencijos tarybos nutarimų praktika
nėra naudojama kaip teisinis pagrindas skiriant baudas konkurencijos srityje, todėl
faktas, kad praeityje Konkurencijos taryba taikė tam tikro lygio baudas už tam tikrų
rūšių pažeidimus, nereiškia, kad draudžiama kelti šį lygį nurodytose ribose, jei tai yra
būtina siekiant užtikrinti konkurencijos politikos įgyvendinimą (2017 m. balandžio 18 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A-899-858/2017).
295. Šiuo aspektu pažymėtina administracinė byla Nr. A-1699-822/2015, kurioje
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nevertino pareiškėjų
argumentų, kad, pasak jų, Konkurencijos taryba, skirdama pareiškėjui baudas, nukrypo
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nuo savo praktikos, kadangi pareiškėjui skirtos baudos kur kas didesnės nei buvo skirtos
kitiems ūkio subjektams už koncentracijų kontrolės pažeidimus, be to, skirtos baudos yra
neproporcingos lyginant jas su užsienio valstybėse nacionalinių konkurencijos institucijų
už atitinkamus pažeidimus skirtas baudas.
296. Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad baudos už koncentracijų
kontrolės pažeidimus yra skiriamos ir jų dydis nustatomas remiantis Konkurencijos įstatymu ir 2012 m. aprašu. Šiuose teisės aktuose įtvirtinta, kad baudų dydžiai nustatomi ne
remiantis iš anksto įtvirtintais konkrečiais baudų dydžiais (t. y. ne konkrečiais skaičiais),
o atsižvelgiant, be kita ko, į ūkio subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamas, pažeidimo trukmę ir kitas konkretaus atvejo aplinkybes.
Būtent remdamasi šiais kriterijais, konkrečiu atveju Konkurencijos taryba nustatė baudų dydžius pareiškėjui. Ūkio subjektai, dėl kurių pradėta administracinė procedūra, per
kurią gali būti paskirtos baudos, negali turėti teisėtų lūkesčių, kad Konkurencijos taryba
neviršys anksčiau skirtų baudų lygio, kadangi Konkurencijos taryba turi teisę, nepažeisdama teisės aktų ir savo diskrecijos ribų, pritaikyti skiriamų baudų dydį taip, kaip yra
būtina siekiant užtikrinti konkurencijos politikos ir teisės normų tinkamą įgyvendinimą (išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015, taip
pat žr. 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-634/2013).
297. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad pareiškėjų argumentai, kad nėra (nebuvo) aiškios Konkurencijos tarybos praktikos kvalifikuojant tam
tikrą elgesį konkurencijos teisės prasme ar nėra buvę apskritai jokio precedento, taip pat
vertinami kritiškai.
298. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015 Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nesutiko su argumentu, kad nebuvo aiškios
Konkurencijos tarybos praktikos dėl pranešimų apie koncentraciją įgyjant degalines.
Tačiau byloje atsižvelgta į tai, kad pareiškėjo atstovas posėdžio Konkurencijos taryboje
metu nurodė, jog bendrovė yra teikusi pranešimus dėl koncentracijos išsinuomojant degalines. Be to, vertinama, kad kilus neaiškumams, pareiškėjas turėjo teisę konsultuotis
su Konkurencijos taryba dėl pareigos pateikti pranešimą apie koncentraciją (išplėstinės
teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015).
299. Kitoje byloje nepagrįstu pripažintas argumentas, kad nebuvo aiškios
Konkurencijos tarybos praktikos, susijusios su komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos (naudojimo) sandorių vertinimu pagal koncentracijų kontrolės teisės normas. Pažymėta, kad pareiga pranešti Konkurencijos tarybai apie numatomą įgyvendinti
koncentraciją įtvirtinta Konkurencijos įstatyme, o kilus neaiškumams, pareiškėjas turėjo teisę konsultuotis su Konkurencijos taryba dėl to, ar konkrečiu atveju jam kilo tokia
pareiga. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad įgydamas ginčo degalinių kontrolę, kreipėsi į
Konkurencijos tarybą. Taip pat pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog Konkurencijos taryba
analogišku (degalinių grupės kontrolės įgijimo) atveju yra priėmusi priešingą nutarimą
(2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-899-858/2017).
300. Administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016 pareiškėjai rėmėsi tuo, kad ginčo
nutarime pateikiama pažeidimo kvalifikacija yra naujas precedentas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad suderintų veiksmų draudimas konku512
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rencijos teisėje nėra naujas, o tai, jog nagrinėtu atveju pareiškėjai suderino veiksmus per
E-TURAS sistemą, nekeičia paties pažeidimo esmės, t. y. kelionių agentūros, žinojusios
apie E-TURAS sistemoje nustatytą nuolaidos apribojimą, jam nebyliai pritarė (suderino savo veiksmus dėl kainos) (2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-97-858/2016).
301. Kalbant apie kitas aplinkybes, dėl kurių Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje bauda buvo sumažinta, paminėtina administracinė byla Nr. A-741-552/2016,
kurioje atsakomybė švelninta, atsižvelgus į neprotingai ilgą tyrimą Konkurencijos taryboje (2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
Atsakomybę sunkinančios aplinkybės
302. Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad: (1) ūkio subjektai ar viešojo administravimo
subjektai kliudė atlikti tyrimą; (2) slėpė padarytą pažeidimą; (3) tęsė pažeidimą nepaisydami Konkurencijos tarybos įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus arba pakartotinai per septynerius metus padarė pažeidimą, už kurį ūkio subjektams ar viešojo administravimo subjektams jau buvo paskirtos šiame įstatyme numatytos sankcijos.
303. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad atsakomybę sunkinančios aplinkybės konkurencijos bylose nustatomos retai.
304. Dėl atsakomybę sunkinančios aplinkybės, susijusios su pakartotiniu pažeidimo padarymu, pažymėtina, kad pagal iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojusią Konkurencijos
įstatymo redakciją (42 str. 3 d.), ši aplinkybė nebuvo siejama su jokiu laikotarpiu, per
kurį padarius antrą konkurencijos teisės pažeidimą, būtų laikoma, jog jis padarytas pakartotinai šios įstatymo normos prasme. Taigi anksčiau galiojusioje įstatymo redakcijoje nebuvo įtvirtintas joks terminas, kuriam praėjus, būtų laikoma, kad asmeniui nebuvo
paskirta sankcija pagal Konkurencijos įstatymą ir atitinkamai nebūtų galima taikyti pakartotinumo, kaip atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Dėl tokio teisinio reguliavimo
pasisakyta administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012, kurioje teisėjų kolegija, be kita ko,
pažymėjo, jog pakartotinis konkurencijos teisės pažeidimas yra svarbus veiksnys, kuris
gali būti vertinamas individualizuojant ūkio subjekto atsakomybę ir paskiriant konkrečią
baudą. Nustatant ūkio subjekto atsakomybę sunkinančią aplinkybę už pakartotinį teisės
pažeidimą, siekiama skatinti ūkio subjektus laikytis konkurencijos taisyklių.
305. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo požiūriu
atsakomybė pagal Konkurencijos įstatymą ir skiriamos baudos už Konkurencijos įstatymo
pažeidimus nėra tokio išskirtinio pobūdžio, kad lyginant ją su jai artimomis pagal kitus
įstatymus kylančiomis atsakomybės rūšimis, inter alia atsakomybe pagal Administracinių
teisės pažeidimų kodeksą (šiuo metu Administracinių nusižengimų kodeksas), būtų teisinga ir proporcinga netaikyti konkretaus termino, kuriam pasibaigus, būtų galima laikyti,
kad atsakomybėn traukiamas asmuo nepadarė pakartotinio konkurencijos teisės pažeidimo. Dėl to užpildant Konkurencijos įstatyme esančią spragą, pagal analogiją buvo taikyta mažiausiai asmens padėtį varžanti bei sunkinanti teisės norma, kuri numato vienerių
metų terminą pakartotinumui konstatuoti (anksčiau galiojusio ATPK 32 str. 1 d. 5 p.)
(2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012, taip pat žr. 2012 m.
balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).
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III.9. Baudos skyrimas pagal Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų
draudimo įstatymą
306. Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – ir Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas) 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad
už šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus draudžiamus nesąžiningus veiksmus
mažmeninės prekybos įmonėms skiriama bauda iki vieno šimto dvidešimties tūkstančių
eurų. Kartu su bauda gali būti skiriamas įpareigojimas nutraukti šiame įstatyme nustatytus draudžiamus nesąžiningus veiksmus ar įpareigojimas atlikti veiksmus, atkuriančius
ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimo pasekmes, įskaitant sutarties pakeitimą.
307. Pagal to paties įstatymo 12 straipsnio 5 dalį, Konkurencijos tarybos skiriamos
baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.
308. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma, kai mažmeninės prekybos
įmonė, tiekėjas ar kitas asmuo, padaręs pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, padėjo Konkurencijos tarybai pažeidimo tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą (Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 12 str. 7 d.).
309. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma, kai mažmeninės prekybos įmonė, tiekėjas ar kitas asmuo kliudė atlikti pažeidimo tyrimą, tęsė pažeidimą, nepaisydami įpareigojimo jį nutraukti, jeigu buvo padaryta žala arba pažeidimas padarytas
pakartotinai per metus nuo šiame įstatyme nustatytos baudos paskyrimo (Nesąžiningų
veiksmų draudimo įstatymo 12 str. 8 d.).
310. Ginčų, susijusių su minėtame įstatyme įtvirtintų sankcijų taikymu, Vyriausiojo
administracinio teismo veikloje pasitaikė iš tiesų labai nedaug, tačiau pažymėtina, jog vienoje iš bylų pateiktos reikšmingos šio įstatymo taikymo bei aiškinimo nuostatos.
311. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nesant teisės aktuose nustatytos išsamios baudų už
šio įstatymo pažeidimus skaičiavimo tvarkos kaip įstatymo analogija turėtų būti taikomas Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (šiuo metu Administracinių nusižengimų kodeksas), pažymėjo, kad Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas yra specialusis
įstatymas, reguliuojantis specifinius teisinius santykius. Įstatyme yra aiškiai nurodyta
skirtinos piniginės baudos maksimali riba, nurodyti konkretūs faktoriai, kurie turi būti
įvertinti skiriant baudą, baigtiniai atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių
sąrašai. Taigi įstatyme, teisėjų kolegijos vertinimu, pateiktos pakankamai aiškios baudos
skaičiavimo gairės.
312. Dėl atskirų pažeidimo kriterijų, svarbių parenkant baudą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutiko su Konkurencijos tarybos išvadomis dėl trunkamojo pažeidimo (2 metai), nepaisant to, kad reklaminės akcijos trukdavo konkretų laiko
tarpą ir jose dalyvaudavo skirtingi tiekėjai ir / ar prekės; sunkaus pobūdžio (kainodaros
ribojimas reikšmingai varžo ūkinės veiklos laisvę, o konkurencija kainomis yra vienas
pamatinių konkurencingos rinkos ekonomikos garantų); pažeidimo masto (pareiškėjo
veiksmai vertintu laikotarpiu apėmė didelį tiekėjų ir jų tiekiamų prekių skaičių).
313. Dėl pirmosios instancijos teismo nustatytos lengvinančios aplinkybės (pareiškėjas padėjo Konkurencijos tarybai tyrimo metu) pažymėta, kad pareiškėjas informaciją
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tyrimo metu teikė tik pareikalavus Konkurencijos tarybai, o tam tikrų faktinių aplinkybių (pvz., jog tai ribojanti standartinė sutartinė nuostata, kokia sutarčių galiojimo trukmė
ir pan.), kurias galima nustatyti iš išreikalautų dokumentų, pripažinimas bylos atveju nelaikytas tokiu, kad būtų traktuojamas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė (2013 m.
spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1014/2013).
314. Taip pat pažymėtina administracinė byla Nr. eA-1537-858/2017, kurioje ūkio
subjektui Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtos baudos vertinimo aspektu atsižvelgta į tai, jog2011–2013 m. viešai skelbtose pažymose Konkurencijos taryba, Nesąžiningų
veiksmų draudimo įstatymo pagrindu atlikdama sisteminę mažmeninės prekybos sektoriaus stebėseną, nuosekliai kasmet nurodydavo, kad išanalizavo didmeninio tiekimo sutartis su didžiaisiais prekybos tinklais, ir kad mažmeninės prekybos įmonės Nesąžiningų
veiksmų draudimo įstatyme numatytų ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų santykiuose su tiekėjais atsisakė. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokių nuoseklių
vienareikšmiškų viešai skelbiamų Konkurencijos tarybos teiginių pagrindu pareiškėjui
pagrįstai galėjo susiformuoti įsitikinimas, kad jo naudojamos tipinės sutartys, kurias pareiškėjas teikė Konkurencijos tarybai, ir kurios, kaip nurodyta pažymose, buvo analizuojamos pažymas rengiant, nepažeidžia aptariamo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto.
Taigi Konkurencijos tarybos, kaip Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo stebėseną
(įstatymo 14 str.) ir jo nuostatų laikymosi kontrolę (įstatymo 4 str.) atliekančios institucijos viešai pateikiamas vertinimas, kad mažmeninės prekybos įmonės sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų santykiuose su tiekėjais atsisakė, ar kad, išanalizavus keturių
mažmeninės prekybos įmonių didmeninio tiekimo sutartis, pažeidimų nustatyta nebuvo,
pagrįstai galėjo būti pareiškėjo suprantamas kaip reiškiantis tai, kad Konkurencijos taryba Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą interpretuoja
taip, jog pareiškėjo naudojama tipinė sutartis šios Įstatymo nuostatos nepažeidžia.
315. Apžvelgiamoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad nepaisant to, kad Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, jog pareiškėjo tipinių sutarčių
tam tikros nuostatos pažeidžia Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 1
dalies 8 punktą, pareiškėjo teisėtas lūkestis, atsiradęs dėl nuoseklios 2010 – 2013 m. viešai
skelbtos Konkurencijos tarybos pozicijos, kad pareiškėjo tipinė sutartis nepažeidžia šio
įstatymo, gintinas panaikinant pareiškėjui skirtą baudą (2017 m. rugsėjo 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eA-1537-858/2017).
III.10. Baudos skyrimas pagal Reklamos įstatymą
316. Minėta, Konkurencijos tarybai pavesta prižiūrėti, kaip yra laikomasi
Reklamos įstatymo 5 straipsnio (klaidinanti reklama) ir 6 straipsnio (lyginamoji reklama) nuostatų. Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad reklaminės veiklos
subjektai, išskyrus fizinius asmenis, pažeidę šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, atsako šio įstatymo nustatyta tvarka.
317. Už Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsniuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų. Tais
atvejais, kai šio įstatymo 5 ar 6 straipsnyje nustatyti reikalavimai pažeidžiami pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, reklaminės veiklos subjektams gali būti
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skiriama didesnė, iki trisdešimt keturių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt keturių
eurų, bauda (Reklamos įstatymo 24 str. 1 d.).
318. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal mažiausios ir didžiausios baudos
vidurkį ir atsižvelgiant į šio straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias
ir sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę ir mastą (Reklamos
įstatymo 24 str. 5 d.).
319. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad pagal Reklamos
įstatymą nustatytas baudų dydis siejamas su reklamos naudojimo reikalavimų pažeidimo pobūdžiu, pažeidimo trukme ir mastu, atsakomybę lengvinančiomis ir sunkinančiomis aplinkybėmis (2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-1436/2008).
320. Už nurodytus pažeidimus baudos dydis neturi viršyti 3 procentų reklaminės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, o tais atvejais, kai
Reklamos įstatymo 5 ar 6 straipsnyje nustatyti reikalavimai pažeidžiami pakartotinai, –
6 procentų reklaminės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.
Jeigu reklaminės veiklos subjektas vykdo veiklą trumpiau negu metus, atsižvelgiama į jo
gaunamas pajamas einamaisiais finansiniais metais (Reklamos įstatymo 24 str. 9 d.).
321. Šiame kontekste pirmiausia pažymėtina Vyriausiojo administracinio teismo
praktika, kurioje kalbama apie Reklamos įstatymo pažeidimo trukmę. Vienoje byloje,
įvertinus individualias neteisėtos reklamos skleidimo aplinkybes, spręsta, kad 8 mėnesių
laikotarpis yra labai ilgas (2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-777/2014), administracinėje byloje Nr. A858-1702/2011 (2011 m. vasario 18 d.
nutartis) – 15 mėn. laikotarpis taip pat laikytinas labai ilgu, kitoje byloje 10 mėnesių pažeidimo laikotarpis laikytas ilgu (2007 m. liepos 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A2-709/2007), dar kitu atveju 12 dienų reklamos skleidimo laikas nebuvo vertintas
kaip ilgas (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2340/2011).
322. Nustatant Reklamos įstatymo pažeidimo mastą, gali būti atsižvelgiama į draudžiamos reklamos potencialų poveikį vartotojams bei konkurencinei aplinkai (2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-777/2014), reklama buvo skleidžiama
visoje Lietuvos teritorijoje, tiek per masines informacijos priemones, tiek ir įvairius prekybos tinklus (2007 m. liepos 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-709/2007), skelbta
ne viena klaidinanti reklama, bet vykdyta visa reklaminė akcija per spaudą, televiziją, internetą (2005 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-930/2005). Pažeidimo
mastą ir pobūdį gali apibūdinti ir tai, kad skleista reklama turi nesąžiningos komercinės
veiklos požymių (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-370/2012),
tai, kad reklamuojamas filmas, skirtas vaikams, kurie yra ypatingai patiklūs ir pažeidžiami
(2007 m. liepos 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-709/2007).
323. Administracinėje byloje Nr. A822-2818/2012 neteisėta reklama vertinta, kaip
didelio masto, kadangi reklama skleista per įvairias žiniasklaidos priemones (televiziją,
kelis interneto tinklalapius) intensyviai per trumpą laiko tarpą (2012 m. gruodžio 6 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2818/2012, taip pat žr. 2014 m. vasario 13 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A502-485/2014). Administracinėje byloje Nr. A8581702/2011 pareiškėjo padarytas pažeidimas taip pat negalėjo būti vertinamas kaip mažareikšmis, be kita ko, dėl jo masto (reklama buvo transliuota 90 kartų dviejose radijo
stotyse, girdimose visoje Lietuvos teritorijoje) (2011 m. vasario 18 d. nutartis administra516
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cinėje byloje Nr. A858-1702/2011).
324. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pagal Reklamos įstatymą laikoma
tai, kad reklaminės veiklos subjektas, padaręs šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingiems pažeidimo padariniams, pripažino padaręs
pažeidimą, padėjo priežiūros institucijoms tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino
padarytą žalą. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe gali būti pripažįstama ir tai, kad reklaminės veiklos subjektas yra prisiėmęs kodekse nustatytus įsipareigojimus, jų laikėsi iki
šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo padarymo ir pateikė tai patvirtinantį reklamos savitvarkos institucijos dokumentą (Reklamos įstatymo 24 str. 7 d.).
325. Dėl atsakomybę lengvinančios aplinkybės, susijusios su kelio užkirtimu žalingiems pažeidimo padariniams, pažymėtina administracinė byla Nr. A520-2098/2012,
kurioje vertinta, kad antrojoje reklamoje pateiktos nuotraukų, kuriose buvo užfiksuotos
konkuruojančių ūkio subjektų analogiškų prekių kainos, padarymo (fiksavimo) datos negali užkirsti kelio pirmąja reklama padarytoms žalingoms pasekmėms atsirasti (2012 m.
balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2098/2012).
326. Dėl atsakomybę lengvinančios aplinkybės, susijusios su pagalba priežiūros
institucijoms tyrimo metu pažymėtina, kad tai, jog bendrovė nekliudė atsakovo tyrimui,
vykdė jo nurodymus pateikti atitinkamą informaciją ir paaiškinimus, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nėra kvalifikuojama kaip pagalba reklamos kontrolės institucijoms (2007 m. liepos 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-709/2007, 2011 m.
sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1702/2010, 2012 m. gruodžio 6 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2818/2012, 2014 m. balandžio 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-777/2014, 2017 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1230-624/2017).
327. Kita vertus, tai, kad bendrovė sutiko su nustatytu pažeidimu, dėl jo gailisi, teikė informaciją, kurios reikalavo Konkurencijos taryba, pažeidimą padarė pirmą kartą,
anksčiau įmonė niekada nebuvo bausta už šio įstatymo pažeidimus nėra atsakomybę lengvinančios aplinkybės, tačiau, vadovaujantis Reklamos įstatymo 24 straipsnio 6 dalimi, į
jas gali būti atsižvelgiama teismui mažinant paskirtą baudą (2016 m. kovo 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-428-552/2016).
328. Štai administracinėje byloje Nr. eA-735-502/2017 lengvinant atsakomybę
(mažinant baudą), atsižvelgta į tai, kad pareiškėjas teikė atsakovui prašomą informaciją,
dokumentus, kurių reikalavo atsakovas, bendradarbiavo su atsakovu, pažeidimą padarė
pirmą kartą, anksčiau nebuvo baustas už Reklamos įstatymo pažeidimus. Įvertinus, be
to, tai, kad bendrovė dirba nuostolingai, taip pat veikos pavojingumo laipsnį, aplinkybę, kad nebuvo nustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, daryta išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino Konkurencijos tarybos paskirtą baudą nuo 7 182 Eur iki 4 400 Eur (2017 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-735-502/2017).
329. Tai, kad bendrovė neturėjo tikslo suklaidinti vartotojų, pasak Vyriausiojo
administracinio teismo, negali paneigti jos atsakomybės už klaidinančios reklamos
skleidimą ar sudaryti pagrindą dėl to lengvinančiai aplinkybei pagal Reklamos įstatymą
(2016 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-292-552/2016).
330. Tai, kad buvo imtasi aktyvių veiksmų, siekiant informuoti vartotojus apie pasikeitusias akcijos sąlygas, Konkurencijos tarybos pagrįstai pripažinta kaip atsakomybę
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lengvinanti aplinkybė (2014 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502485/2014). Administracinėje byloje Nr. A822-2340/2011 pareiškėjo elgesys iškart (po dviejų dienų) po Konkurencijos tarybos rašto patikslinus reklamą taip, kad ji nebūtų klaidinanti, vertintas, kaip jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė (2011 m. birželio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-2340/2011).
331. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad reklaminės veiklos subjektas kliudė vykdyti tyrimą, tęsė šiame įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą, nepaisydamas įpareigojimo jį nutraukti, jeigu reklamos vartotojams ar kitiems asmenims buvo padaryta žala arba pažeidimas padarytas pakartotinai per metus nuo šiame
įstatyme numatytos baudos paskyrimo (Reklamos įstatymo 24 str. 8 d.).
332. Dėl atsakomybę sunkinančios aplinkybės, susijusios su trukdymu vykdyti tyrimą, konkrečiu atveju vertinta, kad tai, jog pareiškėjas pateikė ne visą atsakovo reikalautą informaciją arba nurodė nevisai tikslią reklamos skleidimo trukmę, tyrimui tiesiogiai
nesukliudė, nes Konkurencijos taryba gavo šią informaciją iš kitų rinkos subjektų. Be to,
pareiškėjas, teikdamas prašomą informaciją, ją pateikė tokią, kokią gavo iš kitų juridinių
asmenų. Pareiškėjo raštuose pateikti reklamos skleidimo aplinkybių ir situacijos apibūdinimai, mėginimai ją pateikti sau palankia linkme taip pat negali būti vertinami kaip
veiksmai, kliudantys atsakovo atliekamam tyrimui. Taip vienpusiškai vertinant subjektų, kurių atžvilgiu Konkurencijos taryba atlieka tyrimą, veiksmus, kiekvienas subjektas
būtų praktiškai verčiamas ne tik teikti informaciją ar paklusti kitokiems Konkurencijos
tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimams, duotiems atliekant Konkurencijos įstatymo
26 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, bet ir įrodinėti savo kaltę, kas prieštarautų
bendriesiems viešosios teisės principams. Be to, duomenų, kad bendrovė ar jos vadovai
sąmoningai slėpė turimą informaciją, atsisakė ją pateikti, naikino kokius nors įrodymus ar atliko kitus aktyvus veiksmus, kliudančius tyrimui, Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo metu nebuvo surinkta (2016 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-428-552/2016).
333. Tačiau administracinėje byloje Nr. A502-1384/2010 atsižvelgus į tai, kad, kaip
buvo matyti iš bylos duomenų (susirašinėjimo tarp Konkurencijos tarybos ir bendrovės),
pareiškėjas nebendradarbiavo ir neteikė jokios prašomos informacijos, vertinta, kad šio
pobūdžio sunkinanti aplinkybė buvo nustatyta pagrįstai (2010 m. lapkričio 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-1384/2010).
334. Sunkinanti aplinkybė, kai reklaminės veiklos subjektas tęsia pažeidimą, gali
būti nustatyta tik tada, kai byloje yra duomenys apie tai, jog ūkio subjektas buvo įpareigotas jį nutraukti (2010 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5021384/2010). Šio pobūdžio aplinkybė (pareiškėjas, gavęs Konkurencijos tarybos raštą,
nenutraukė klaidinančios reklamos skleidimo) vertinta kaip sunkinanti ūkio subjekto atsakomybę administracinėje byloje Nr. A858-1235/2010 (2010 m. spalio 11 d. nutartis).
335. Dėl reklamos vartotojams ar kitiems asmenims padarytos žalos Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje sprendžiama, kad žalos realumas turi būti vertinamas,
atsižvelgiant į įvairius kriterijus, baigtinio sąrašo nėra (2010 m. gegužės 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A858-806/2010). Galima atsižvelgti ne tik į atvejus, kai yra aiškiai identifikuota žala (pavyzdžiui, esamas vartotojo skundas), bet ir įvertinus reklama
daromą efektą, kuris susijęs su potencialia didele daromos žalos vartotojams tikimybe.
Todėl daromos žalos realumas apima ir įrodytus (pvz., byloje pateiktais sociologiniais
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tyrimais) aiškiai tikėtinus žalos atvejus (2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-806/2010, 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-1184/2010).
336. Dėl vertinimo, kad esant vartotojo skundui, laikoma, jog reklama sukėlė
tam tikras pasekmes paminėtinos 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1884/2008, 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8581184/2010, 2011 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1702/2010.
337. Vertinant atsakomybę sunkinančią aplinkybę dėl pakartotinio pažeidimo padarymo, administracinėje byloje Nr. A1-930/2005 išaiškinta, kad įstatymas sunkinančios
aplinkybės buvimą sieja su pažeidimo, už kurį atitinkamam subjektui per metus jau skirta nuobauda pagal Reklamos įstatymą, padarymu, nepriklausomai nuo to, kokia įstatymo
norma yra pažeista. Įstatyme nėra nuorodų į skirtingo pažeidimo pobūdžio ar pavojingumo vertinimą sprendžiant pakartotinumo klausimą. Pakartotinumui, kaip sunkinančiai
aplinkybei, konstatuoti pagal Reklamos įstatymą pakanka formalaus fakto, kad atitinkamam subjektui per metus buvo skirta nuobauda už bet kokį Reklamos įstatymo pažeidimą. Teisėjų kolegija pripažino nepagrįstu apelianto teiginį, kad pakartotinumas turi
būti siejamas su pažeidimo pobūdžiu, pavojingumu ar už jį paskirtos nuobaudos rūšimi
(2005 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-930/2005).
338. Pakartotinumas, kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė, nustatytas administracinėje byloje Nr. A858-1184/2010 (2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis), taip pat administracinėje byloje Nr. A858-370/2012 (2012 m. kovo 16 d. nutartis).
III.11. Atleidimas nuo baudos
339. Atleidimą nuo baudos reglamentuoja Konkurencijos įstatymo 38 straipsnis.
Pažymėtina, kad šis straipsnis taikytinas tik ūkio subjektams, kurie yra draudžiamo konkurentų susitarimo dalyviai arba yra draudžiamo nekonkurentų susitarimo dėl tiesioginio ar netiesioginio kainų nustatymo (fiksavimo), nurodyto šio įstatymo 5 straipsnio 1
dalies 1 punkte, dalyviai, prašyme atleisti nuo baudos pateikę Konkurencijos tarybai visą
informaciją apie tokį susitarimą. Taigi, kaip yra nurodžiusi Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016, koncentracijos sąlygų pažeidimui šios nuostatos netaikomos.
340. Paminėtoje byloje buvo atmesti ir pareiškėjo argumentai, kad nuo baudos
skyrimo jis turėjo būti atleistas, remiantis bendraisiais teisės principais, inter alia teisėtų lūkesčių apsaugos principu. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi minėto principo turinį, svarbiomis aplinkybėmis, lemiančiomis tai,
kad pareiškėjas nuo baudos negalėjo būti atleistas, laikė tai, kad pareiškėjui buvo aiški ir
suprantama koncentracijos vykdymo sąlyga, kurią jis pažeidė. Pareiškėjas, būdamas AB
„Lietuvos dujos“ akcininku, tiekdamas gamtines dujas AB „Lietuvos dujos“ ir kontroliuodamas tiesiogiai arba per kontroliuojamus subjektus gamtinių dujų transportavimo
infrastruktūrą, žinojo, kad techniškai yra neįmanoma patiekti dujas iš Vakarų Europos
tiesiogiai į Lietuvą dujotiekiu, ir suprato, kad trečiasis suinteresuotas asmuo, siekdamas
pirkti dujas Vakarų Europoje, realiausiai tai gali įgyvendinti dujų mainų sandorio pagalba, tačiau atsisakė derėtis dėl gamtinių dujų mainų sandorio sudarymo. Pareiškėjo argumentai, kad jam pažeidimas nebuvo akivaizdus ir nebuvo įmanoma jo numatyti iš anks519

III. Informacinė dalis

to, šiuo aspektu taip pat nepripažinti pagrįstais. Be to, atsižvelgta į tai, kad pareiškėjas
nesikreipė į Konkurencijos tarybą, kad jam būtų išaiškinta koncentracijos vykdymo sąlyga (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).

IV. Skundų nagrinėjimo teisme ypatumai
IV.1. Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimas
341. Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ūkio subjektai,
taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų šiuo įstatymu ginamos teisės, turi
teisę Konkurencijos tarybos nutarimus, kuriais užkertama tolesnė šio įstatymo pažeidimo tyrimo eiga ar kuriais baigiamas pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimas, apskųsti
Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
342. Toje pačioje Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama,
kad šio įstatymo 30 straipsnyje numatytus Konkurencijos tarybos nutarimus, išskyrus
šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą Konkurencijos tarybos nutarimą45,
turi teisę apskųsti procedūros dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodyti šio įstatymo
29 straipsnio 1 dalyje.
343. Aiškinant ir taikant paminėtas Konkurencijos įstatymo nuostatas, svarbu atkreipti dėmesį, jog pareiškėjas, ginčydamas Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo
užkertamas kelias tolesnei Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimo eigai, turi pagrįsti, kaip toks Konkurencijos tarybos nutarimas pažeidžia jo Konkurencijos įstatymu
ginamas teises.
344. Vienoje byloje į teismą kreipėsi AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, kaip viešuosius
pirkimus organizavusi institucija, maniusi, kad konkursuose dalyvavę konkretūs ūkio subjektai sudarė draudžiamus susitarimus ir teismo reikalavusi panaikinti Konkurencijos
tarybos nutarimą nutraukti tyrimą dėl minėtų veiksmų.
345. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad aplinkybė, jog Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje įvardyti administraciniai aktai
gali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, tik sudaro procesines prielaidas
bylai administraciniame teisme iškelti, tačiau pati savaime nėra pagrindas pareiškėjo
skundą tenkinti.
346. Vertindama pareiškėjo materialinį teisinį suinteresuotumą nutarimo nutraukti tyrimą panaikinimu, Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia aiškinosi, ar AB
„Lietuvos geležinkeliai“ turi gintiną subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą, ir
ar Konkurencijos taryba, nutraukdama tyrimą, šią subjektinę teisę ar įstatymų saugomų interesą galėjo pažeisti. Nurodyta, kad atsakant į šį klausimą, privalu atsižvelgti ir į
Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1–3 dalyse nustatytą specialų teisinį reguliavimą,
pagal kurį inicijuoti Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimą turi teisę: 1) ūkio subjektai, kurių interesai yra pažeisti dėl šį įstatymą pažeidžiančių veiksmų; 2) viešojo administravimo subjektai; 3) ūkio subjektų ir vartotojų interesams atstovaujančios asociacijos ar sąjungos; 4) Konkurencijos taryba; 5) vartotojai, kurių interesai yra pažeisti dėl
45 Nutarimas atlikti papildomą tyrimą.
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šį įstatymą pažeidžiančių veiksmų. Taigi, kaip matyti, į pirmąją ir penktąją grupę patenkantys asmenys gali atsakovą prašyti pradėti Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimą
tik dėl savo privačių interesų pažeidimo, bet ne dėl viešųjų interesų gynimo, be to, iš
Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 23 straipsnio 3 dalies nuostatų
expressis verbis kyla reikalavimas jiems pagrįsti tokio pažeidimo faktą.
347. Susipažinusi su AB „Lietuvos geležinkeliai“ argumentais, kuriuos ji teikė atsakovui pareiškime dėl pastebėtų draudžiamo susitarimo tarp konkurso dalyvių požymių,
taip pat kitus paaiškinimus, kuriuos bendrovė davė Konkurencijos tarybai ir administraciniam teismui, konstatavo, kad pareiškėjas neįvardijo nei vienos aplinkybės apie tai,
kokias individualias pasekmes jam sukėlė ūkio subjektų galbūt konkurenciją ribojantys
veiksmai. Priešingai, bylos medžiaga patvirtino, jog pareiškėjo kreipimasis tiek į teismą,
tiek į atsakovą, yra iš esmės abstraktaus pobūdžio, t. y. susiję su bendraisiais trečiųjų suinteresuotų asmenų veiklos atitikties Konkurencijos įstatymui klausimais (viešuoju interesu), todėl nutarimo panaikinimas ir pradėto tyrimo tęsimas (atnaujinimas) pareiškėjo
pažeistų teisių gynimo Administracinių bylų teisenos įstatymo bei Konkurencijos įstatymo požiūriu šiuo atveju būtų netikslingi (2015 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-2-502/2017).
348. Konkurencijos tarybos nutarimai pradėti tyrimą, kaip ir nutarimai papildyti
tyrimą ar pratęsti tyrimo terminą, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomi
procedūrinio pobūdžio sprendimais, negalinčiais būti savarankišku administracinės bylos dalyku.
349. Vyriausiasis administracinis teismas šiuo klausimu paprastai pažymi, kad
Konkurencijos tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus arba papildyti pradėtą tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų laikytinas vienkartiniu
teisės taikymo aktu, skirtu konkrečiam subjektui, tačiau įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, kurio atžvilgiu toks nutarimas
yra priimamas, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu
administraciniam teismui.
350. Konkurencijos tarybos nutarimas tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų
atlikimo papildyti išplečiant tyrimo ribas, kaip ir nutarimas tyrimą pradėti, yra vienas iš
viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų,
kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Nors ir
negalima teigti, kad paminėti nutarimai pareiškėjui išvis jokių teisinių pasekmių nesukuria, šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio.
Konkurencijos įstatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, kad Konkurencijos tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus ar nutarimas papildyti pradėtą tyrimą
dėl konkurenciją ribojančių veiksmų gali būti skundžiamas teismui. Sistemiškai aiškinant
Konkurencijos įstatymo normas, darytina išvada, jog yra numatyta galimybė skųsti galutinius Konkurencijos tarybos nutarimus arba nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus. Taigi aptariami nutarimai savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – jais tik pradedama arba tęsiama pradėta procedūra, kurios metu
priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti (2010 m. gruodžio
9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, 2011 m. vasario 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-387/2011, 2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje
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byloje Nr. AS62-211/2011, 2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62221/2011, 2011 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-212/2011,
2011 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-227/2011).
351. Taigi pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką materialines teisines
pasekmes ūkio subjektui paprastai sukelia galutinis Konkurencijos tarybos nutarimas dėl
įstatymo pažeidimo, kurį ginčijant teisme, galima kelti klausimus ir dėl procedūrinių pažeidimų, galbūt padarytų priimant sprendimus pradėti tyrimą, jį papildyti ar pratęsti tyrimo terminą (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-218/2011).
352. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konkurencijos tarybos nutarimai, kuriais konstatuojamas konkurencijos teisės pažeidimas, nors ir neskiriama bauda, gali būti
ginčijami administraciniame teisme (2011 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-391/2011).
353. Apibendrinamoje Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra kilę
klausimų ir dėl subjektų, galinčių kreiptis į teismą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo
nutraukti pažeidimo tyrimą (dėl Konkurencijos įstatymo 30 str. 1 d. 3 p. pagrindu priimtų nutarimų) teisėtumo. Vienoje iš bylų į teismą kreipėsi visuomeninės organizacijos
(Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija), kurios nebuvo pareiškėjomis Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo metu, ir savo
materialinį teisinį suinteresuotumą kildino iš savo narių interesų pažeidimo.
354. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija nagrinėtu atveju nesikreipė ir negalėjo kreiptis į teismą dėl pirmiau nurodyto nutarimo panaikinimo, gindamos viešąjį interesą. Taip pat nustatyta, kad minėtos asociacijos šioje byloje neveikė kaip
tinkamai įgalioti jos narių, galinčių byloje dalyvauti pareiškėjais, atstovai. Vertindama, ar
pareiškėjai šiuo atveju galėjo kreiptis į teismą tik dėl savo, kaip juridinių asmenų, teisių ar
įstatymų saugomų interesų pažeidimo, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nustatė, kad pagrindinis Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos tikslas – atstovauti ir
ginti asociacijos narių interesus valstybinės ir kitose institucijose, Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos tikslas – koordinuoti savo narių veiklą, rinkti informaciją ir
konsultuoti narius. Pareiškėjai nėra televizijos paslaugų teikėjai, todėl jų tiesioginės veiklos ir iš to kylančių teisėtų interesų ginčo nutarimas paliesti negali. Pareiškėjai nepateikė
jokių konkrečių argumentų, galinčių patvirtinti jų, kaip juridinių asmenų, teisių pažeidimą. Nenustačius pareiškėjų materialinio teisinio suinteresuotumo, spręsta, jog šių pareiškėjų teisės, patenkinus skundą, negalėtų būti apgintos vienu iš Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų būdų, todėl spręsta, kad jų skundas pirmosios instancijos teisme
atmestas pagrįstai.
355. Šioje byloje taip pat pažymėta, jog pareiškėjai (visuomeninės organizacijos),
manydami, kad jų ar jų narių teisės Konkurencijos įstatymo nuostatų požiūriu
yra pažeidžiamos, turi teisę imtis šiame įstatyme įtvirtintų priemonių – kreiptis į
Konkurencijos tarybą ir prašyti atlikti tyrimą. Tik po tokio kreipimosi šios visuomeninės
organizacijos įgytų teisę savarankiškai skųsti Konkurencijos tarybos veiksmus (2012 m.
liepos 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-706/2013).
356. Skundas teismui paduodamas raštu ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo
Konkurencijos tarybos nutarimo įteikimo dienos arba, jeigu nutarimas turi būti paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje, – nuo paskelbimo dienos (Konkurencijos
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įstatymo 33 str. 2 d.)46.
357. Aiškinant šią įstatymo nuostatą, kuri savo išraiška panaši į ankstesnės redakcijos Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 2 dalį, Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje nurodoma, kad terminas skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo pateikti pradedamas skaičiuoti nuo ankstesnės aplinkybės, kuriai įvykus, pareiškėjas turėjo
galimybę sužinoti apie priimtą nutarimą (2005 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS15-90/2005, 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63483/2008, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A23-610/2008,
2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A23-676/2008, 2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-279/2012).
358. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A23-676/2008 nustatyta, kad ginčo nutarimas buvo priimtas 2008 m. liepos 10 d., o 2008 m. liepos 23 d. nutarimo rezoliucinė
dalis buvo paskelbta leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Taigi
paskutinė diena skundui pateikti laikytina 2008 m. rugpjūčio 12 d. (2008 m. gruodžio
12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A23-676/2008).
359. Vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad praleistą terminą
skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo paduoti galima atnaujinti (žr., pvz., 2012 m.
rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-535/2012).
IV.2. Konkurencijos tarybos nutarimų teisėtumo patikros apimtis
360. Konkurencijos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta, kad teismas, išnagrinėjęs
skundą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, priima vieną iš šių sprendimų:
– palikti nutarimą nepakeistą ir skundą atmesti;
– panaikinti nutarimą arba atskiras jo dalis ir grąžinti bylą Konkurencijos tarybai
papildomam tyrimui atlikti;
– panaikinti nutarimą arba atskiras jo dalis;
– pakeisti nutarimą dėl koncentracijos, sankcijų arba laikinųjų priemonių taikymo.
Teismo įgaliojimai peržiūrint Konkurencijos tarybos nutarimą
361. Minėta, kad Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog Konkurencijos taryba turi plačią diskreciją baudų skyrimo srityje. Peržiūrint
Konkurencijos tarybos nutarimus teisme, iš principo atsižvelgiama į tai, kad
Konkurencijos taryba yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką bei kontroliuojanti, kaip laikomasi šio įstatymo. Dėl to teismas neatlieka viešojo administravimo funkcijų ir nevykdo atitinkamos srities politikos,
o tik sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (2011 m. birželio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2013 m. balandžio 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A520-634/2013, išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015, 2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinė46 Pažymėtina, kad pagal iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojusią Konkurencijos įstatymo redakciją (38 str. 2 d.),
skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“.
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je byloje Nr. eA-169-822/2017, 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-417-822/2017).
362. Taip pat minėta, kad plati diskrecijos teisė nereiškia, kad Konkurencijos taryba šioje srityje gali veikti nevaržomai. Ją saisto tiek bendrieji teisės principai (pvz.,
proporcingumo, vienodo vertinimo), tiek specialiosios konkurencijos teisės ar bendrosios viešojo administravimo normos, ir teismas turi įgaliojimus patikrinti, ar šių teisės
reikalavimų Konkurencijos taryba laikėsi (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-801/2013, 2015 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1672-822/2015, išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-97-858/2016).
363. Tikrinant Konkurencijos tarybos nutarimų teisėtumą, turi būti įvertinta,
ar Konkurencijos taryba, įgyvendindama baudų skyrimo diskreciją, nepadarė esminių
pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą panaikinti nutarimą kaip neteisėtą (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013).
364. Dėl ūkio subjekto pateiktų įsipareigojimų, leidžiančių kalbėti apie tyrimo nutraukimą, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje vertinama, kad
Konkurencijos taryba turi kompetenciją įvertinti, ar ūkio subjekto pateikti įsipareigojimai pagal Konkurencijos įstatymą atitinka reikalavimus. Nei pirmosios instancijos teismas, nei apeliacinės instancijos teismas šio vertinimo atlikti savarankiškai negali tol, kol
Konkurencijos taryba neįgyvendino savo pareigų šiuo aspektu (2014 m. balandžio 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-253/2014).
365. Šiame kontekste pažymėtina, kad teismas vertina Konkurencijos tarybos
nutarimo teisėtumą pagal jo priėmimo metu buvusias faktines aplinkybes ir tik
išimtiniais atvejais gali atsižvelgti į po nutarimo priėmimo susiklosčiusią situaciją, ne
abstrakčių, o konkrečių ir įtikinamų įrodymų pagrindu, pavyzdžiui, rodančią, kad
teisingumo ir protingumo principai reikalauja perskaičiuoti baudą dėl sumažėjusių
įmonės pajamų (pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012 remdamasi šiuo
argumentu, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė, kad
bylos duomenys nepagrindė sąlygų, kurioms esant būtų galimas toks išimtinis vertinimas (išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-1301/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
Procedūrinių pažeidimų įtakos Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumui vertinimas
366. Vertinant procedūrinius pažeidimus, kaip pagrindą panaikinti Konkurencijos
tarybos nutarimą, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje vadovaujamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostata, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas inter alia dėl to, kad jį priimant buvo
pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų
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aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, taip pat nuostata, kad ne kiekvienas
formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu,
jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės. Kriterijus,
pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto
teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas
(2005 m. balandžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-416/2005,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 7, 2005, 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 16, 2008, 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442715/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008, 2013 m. kovo
5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-253/2014, 2016 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-79-624/2016).
367. Atliekant vertinimą, ar tam tikri pažeidimai yra esminiai procedūriniai pažeidimai, kurie būtų pagrindas panaikinti visą Konkurencijos tarybos nutarimą arba jo
dalį, pirmiausiai būtina atsižvelgti į atitinkamas teisines ir faktines aplinkybes, susijusias
su asmens teisėmis ir pareigomis, bei į pažeidimo poveikį galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo pagrįstumui. Teismas pirmiausiai turi įvertinti, ar nesant procedūrinio pažeidimo, Konkurencijos taryba būtų padariusi skirtingas išvadas dėl paties konkurencijos
teisės pažeidimo padarymo fakto (2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
368. Štai administracinėje byloje Nr. A442-715/2008 Vyriausiasis administracinis
teismas, vertindamas, ar Konkurencijos tarybai nutarus laikyti konfidencialiu nutarimą papildyti tyrimą ir pratęsti jo terminą, ir apie jį neinformavus pareiškėjo, buvo padarytas esminis procedūrinis pažeidimas, atsižvelgė į tai, kad konfidencialiu pripažintu
Konkurencijos tarybos nutarimu nebuvo pradėtas naujas tyrimas, o tik pakoreguotas
pirminis nutarimas dėl ūkio subjekto veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymui tyrimo pradėjimo, jį papildant dalimi dėl pareiškėjo veiksmų atitikties EB steigimo sutarties 82 straipsniui (dabar SESV 102 str.). Tiek EB steigimo sutarties 82 straipsnio (dabar
SESV 102 str.), tiek Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimas savo objektyviaisiais
požymiais iš esmės nesiskiria. Procedūrine prasme pažeidimu įtariamo ūkio subjekto padėtis taip pat nepasikeičia, kadangi tyrimas dėl EB steigimo sutarties 82 straipsnio (dabar SESV 102 str.) atliekamas pagal Konkurencijos įstatymo nustatytą tyrimo procedūrą.
Todėl nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas būtų žinojęs apie tyrimo išplėtimą dalimi dėl
jo veiksmų atitikties EB steigimo sutarties 82 straipsniui (dabar SESV 102 str.), jis vis viena būtų įpareigotas glaudžiai bendradarbiauti su Konkurencijos taryba ir pateikti atsakymus į faktinio pobūdžio klausimus, susijusius su vykdomu tyrimu dėl piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi. Taigi net ir žinodamas apie išplėstą tyrimą, pareiškėjas nebūtų
turėjęs galimybių reikšmingai pakeisti savo gynybos strategijos.
369. Iš šios bylos medžiagos taip pat buvo matyti, kad savo paklausimuose
Konkurencijos tarybos pareigūnai nenurodė tik tyrimo išplėtimo fakto, tačiau laikėsi kitų
Konkurencijos įstatymo reikalavimų – buvo nurodomas pirminis vykdomo tyrimo teisinis pagrindas ir tyrimo tikslas, atsakymų pateikimo terminai, o klausimai, apibrėžiantys
atsakymų ribas, buvo formuluojami taip, jog nebuvo siekiama piktnaudžiauti responden525
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tų nežinojimu apie minėtą tyrimo apimties išplėtimą. Atsižvelgus į visa tai, laikyta, jog
konfidencialumo sąlygos įtvirtinimas ginčyto nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte ir
neinformavimas apie išplėstą tyrimą nėra esminis procedūrinis pažeidimas, dėl kurio turi
būti naikinamas visas nutarimas. Taip pat nebuvo pagrindo pripažinti neteisėtais visus
atliktus Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmus bei laikotarpiu, per kurį buvo pažeista informuotumo pareiga, surinktus įrodymus (2008 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16,
2008).
370. Kitoje byloje Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
pažeidimo 3 dienomis pavėlavus pratęsti tyrimo terminą taip pat nevertino kaip esminio procedūrinio pažeidimo, dėl kurio naikintinas visas Konkurencijos tarybos nutarimas (išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
371. Tačiau administracinėje byloje Nr. A502-253/2014 nustačius, kad
Konkurencijos taryba nepagrįstai nevertino ūkio subjekto pateiktų įsipareigojimų pagal
dabar galiojančios Konkurencijos įstatymo redakcijos 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą,
tai laikyta esminiu procedūriniu pažeidimu, lėmusiu, jog ginčytas Konkurencijos tarybos nutarimas buvo panaikintas (2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-253/2014).
Paskirtos baudos vertinimo (peržiūrėjimo) kriterijai
372. Pirmiausia pažymėtina, kad pagal Vyriausiojo administracinio teismo formuojamas nuostatas, Konkurencijos tarybos paskirta bauda turi būti vertinama visų faktinių aplinkybių kontekste ir peržiūrima jos teisėtumo bei pagrįstumo aspektais (2010 m.
kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-337/2010).
373. Vertinant paskirtų baudų pagrįstumą, turi būti atsižvelgta į tai, ar
Konkurencijos tarybos paskirta bauda yra pakankamai individualizuota, ar buvo tinkamai įvertintas, pavyzdžiui, draudžiamo susitarimo dalyvio elgesys, ar buvo laikomasi proporcingumo principo. Dėl proporcingumo kriterijaus paprastai kaip įkvėpimo šaltiniu vadovaujamasi Europos Sąjungos Teisingumo Tesimo praktika, pagal
kurią baudų dydis turi bent jau būti proporcingas duomenų, į kuriuos atsižvelgtina vertinant pažeidimo sunkumą, atžvilgiu. Kaip akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga, todėl mažintina bauda pripažinta, pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A-1672-822/2015 (2015 m. kovo 4 d. nutartis). Iš dalies protingumo bei proporcingumo kriterijų Konkurencijos tarybos paskirta bauda neatitiko administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011 (2011 m. birželio 23 d. nutartis). Šiais aspektais bauda vertinta ir
administracinėje byloje Nr. A502-34/2009 (išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d.
nutartis, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009), administracinėje byloje Nr. A502-1684/2010 (2010 m. gruodžio 23 d. nutartis), administracinėje byloje
Nr. A575-2577/2011 (išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 28 d. sprendimas), administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012 (2012 m. gegužės 17 d. nutartis, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012), administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016
(2016 m. birželio 20 d. nutartis), o objektyvumo ir proporcingumo aspektu – administracinėje byloje Nr. A-899-858/2017 (2017 m. balandžio 18 d. nutartis).
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374. Kaip yra nurodęs Vyriausiasis administracinis teismas, Konkurencijos tarybos sprendimą skirti baudą reikia vertinti, atsižvelgiant ne vien tik į motyvus, išdėstytus
nutarimo dalyje dėl baudos skyrimo, tačiau ir į tuos argumentus, kurie nurodyti vertinant padarytus pažeidimus, kadangi jie atspindi, kaip tie pažeidimai buvo padaryti bei
suteikia pagrindą Konkurencijos tarybai spręsti dėl pasirinktino konkretaus baudos dydžio (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-801/2013).
375. Pripažįstama, kad teismas, vertindamas Konkurencijos tarybos paskirtas baudas, turi tam tikrą vertinimo teisę ir gali savo nuožiūra atsižvelgti ir į kitas nei
Konkurencijos tarybos nurodytas aplinkybes (2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014).
376. Taigi Vyriausiasis administracinis teismas, įgyvendindamas Konkurencijos
įstatymo 34 straipsnio 4 punktą, t. y. pakeisdamas Konkurencijos tarybos nutarimą dėl
sankcijų, ne viename procesiniame sprendime yra sumažinęs ginčytais Konkurencijos
tarybos nutarimais ūkio subjektams paskirtas baudas ne tik dėl netinkamo baudos dydį
apibūdinančių kriterijų (pažeidimo trukmės, pajamų, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių) taikymo (žr., pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 18, 2009, 2011 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4441433/2011, 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-290/2012,
2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012, 2012 m.
lapkričio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-801/2013, 2014 m.
balandžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-54/2014, 2015 m. kovo 4 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A-1672-822/2015, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016), bet ir dėl kitų aplinkybių.
377. Nurodant konkrečius pavyzdžius, pažymėtina, kad administracinėje byloje
502
Nr. A -34/2009 išplėstinė teisėjų kolegija persvarstė (sumažino) apeliantams (ūkio subjektams) paskirtų baudų dydžius, atsižvelgusi į tai, kad nagrinėtoje situacijoje nebuvo
pagrindo taikyti ir pripažinti EB steigimo sutarties 81 straipsnio (dabar SESV 101 str.)
pažeidimo (išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009); administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011 – atsižvelgusi, be kita ko, į tai, kad nutarimo dalis
dėl baudų nebuvo pakankamai nuosekli ir išsamiai argumentuota (2011 m. birželio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).
378. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad kai to reikalauja teisingumo ir protingumo principai, išimtiniais atvejais47 galimas baudos perskaičiavimas, atsižvelgiant ir į teismo nagrinėjimo metu patikslintas ūkio subjekto pajamas
(2012 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-323/2012, 2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-169-822/2017).
47 Paprastai taikoma taisyklė, kad Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumas vertinamas pagal jo priėmimo metu buvusias faktines aplinkybes ir tik išimtiniais atvejais gali būti atsižvelgiama į po nutarimo
priėmimo susiklosčiusią situaciją, konkrečių ir įtikinamų įrodymų pagrindu rodančią, kad teisingumo ir
protingumo principai reikalauja perskaičiuoti baudą dėl sumažėjusių pajamų (pvz., žr. 2012 m. gegužės
17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, Administracinė jurisprudencija Nr. 23, 2012 m.).
527

III. Informacinė dalis

379. Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad sprendžiant dėl
Konkurencijos tarybos paskirtų baudų dydžių apeliacinės instancijos teisme, būtina vadovautis bendruoju non reformatio in peius (draudimo bloginti skundą padavusio asmens padėtį) principu, kuris reiškia, kad skundą padavusio asmens padėtis negali būti
bloginama, jei kiti suinteresuoti asmenys skundo nepateikė. Štai pirmosios instancijos
teismui sumažinus baudą apeliantui ir nesant Konkurencijos tarybos skundo, apeliacinės
instancijos teismas sumažintos baudos padidinti negali. Kita vertus, tai neapriboja teismo galių vertinti, ar yra pagrindas dar labiau mažinti paskirtos baudos dydį, kurį pirmosios instancijos teismas jau ir taip ją sumažino (išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 18, 2009).
380. Apibendrinant Vyriausiojo administracinio teismo praktiką taikant bei aiškinant
baudų skyrimą reglamentuojančias Reklamos įstatymo nuostatas, atkreiptinas dėmesys, kad
Reklamos įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad skundą dėl priežiūros institucijų nutarimo nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes
(dėl kurių atitinkama piniginė bauda reklaminės veiklos subjektui, kuris pažeidė šį įstatymą,
būtų akivaizdžiai per didelė, nes neproporcinga padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga) ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę skirti mažesnę piniginę baudą negu atitinkamoje šio straipsnio dalyje nustatyta minimali piniginė bauda.
381. Šia teisės norma, Vyriausiojo administracinio teismo požiūriu, pavesta
teismui, sprendžiančiam paskirtos piniginės baudos mažinimo sankcijos ribose
klausimą, atsižvelgti ne tik į atsakomybę lengvinančias, bet ir į kitas atsakomybės
teisingumui ir proporcingumui turinčias įtakos aplinkybes (2016 m. kovo 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-428-552/2016).
382. Vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad tikrinant
Konkurencijos tarybos paskirtą baudą pagal Reklamos įstatymą, dažnai atsižvelgiama,
ar ji atitinka proporcingumo kriterijų (žr., pvz., 2008 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1884/2008, 2010 m. birželio 9 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A502-666/2010, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8581235/2010, 2011 m. birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-2340/2011,
2012 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2098/2012, 2017 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1230-624/2017).
383. Vienoje iš reklamos bylų buvo kilęs klausimas, ar Konkurencijos taryba, pateikdama atsiliepimą į skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo
Konkurencijos tarybos nutarimas pripažintas teisėtu, gali prašyti sugriežtinti ūkio subjektui paskirtą sankciją. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo,
kad pagal Konstituciją ir įstatymus administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės
viešojo administravimo srityje, tačiau viešojo administravimo funkcijų neatlieka, todėl
toks Konkurencijos tarybos prašymas negali būti tenkinamas (2011 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-772/2011).
Tyrimo grąžinimas Konkurencijos tarybai
384. Dėl teismo galių panaikinus nutarimą ar jo dalį grąžinti bylą Konkurencijos
tarybai papildomam tyrimui atlikti Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs,
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kad teismui nėra numatyta galimybė įpareigoti Konkurencijos tarybą atlikti naują tyrimą – teismas yra įgaliotas tik panaikinus nutarimą ar jo dalį, grąžinti bylą šiai institucijai atlikti papildomam tyrimui (2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520-2136/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012).
385. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad sprendimas grąžinti bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti
yra išimtinio pobūdžio. Vertinant teismo galimybę grąžinti bylą Konkurencijos tarybai
papildomam tyrimui atlikti, atsižvelgtina į tai, kad pagrindai tokiam sprendimui priimti savarankiškai teisės aktuose nėra nustatyti, todėl būtina vadovautis procesinėmis normomis, nustatančiomis apeliacinės instancijos teismo teisę panaikinti apskųstą sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei teismų praktika.
Galimybė, panaikinus ginčijamą nutarimą, grąžinti bylą institucijai papildomam tyrimui
atlikti turėtų būti siejama su dvejopo pobūdžio aplinkybėmis: 1) esminiais procedūriniais
pažeidimais, kurių pašalinti negalima administracinio ginčo nagrinėjimo metu, ar / ir kai
dėl jų buvo priimtas neteisingas sprendimas; 2) įrodymų ir faktinių aplinkybių, reikšmingų ginčo teisiniam vertinimui, tyrimo esminiais trūkumais.
386. Taigi teismo teisė pavesti pakartotinai institucijai atlikti tyrimą ar išnagrinėti
skundą nėra absoliuti ir pripažintina tik tais atvejais, kai egzistuoja objektyvi būtinybė
naujai atlikti tam tikrus viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtus veiksmus, kuriais turėtų būti pašalintos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kliudančios priimti
pagrįstą sprendimą dėl kilusio ginčo. Tokia būtinybė įrodymų vertinimo aspektu paprastai egzistuoja tuomet, kai neatitikimai tarp byloje surinktų ir institucijos vertintų įrodymų gali būti pašalinti tik pastarajai atliekant naujus veiksmus – surenkant papildomų
įrodymų, ištiriant nenagrinėtas faktines aplinkybes, įrodymus ir pan. Tačiau bet kuriuo
atveju teismas privalo pats nešališkai įvertinti jam pateiktus įrodymus, pasisakyti dėl jų
įrodomosios galios ir reikšmės. Tik teismui atlikus šių įrodymų vertinimą ir jo pagrindu
išsprendus bylą iš esmės, atsiranda prielaidos priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą dėl iškelto ginčo – pareiškėjo skundą atmesti ar jį tenkinti ir ginčijamus sprendimus panaikinti, taip pat šiuos sprendimus pakeisti arba išimtiniu atveju grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti (2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2448/2011,
2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012).
387. Pavyzdžiui, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, administracinėje byloje Nr.A502-1668/2012 atsižvelgusi į Administracinių bylų teisenos įstatymo
nuostatas, numatančias, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai,
objektyviai jas ištirti, nurodė, kad administracinis teismas, turėdamas pareigą būti aktyvus, paprastai neturėtų įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą ar išnagrinėti skundą, kai byla administraciniame teisme gali būti teisingai ir iš esmės išnagrinėta
tiesiog kruopščiai ir visapusiškai įvertinant byloje surinktus įrodymus arba be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių priemonių (įvertinant ir poreikį bylas nagrinėti operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti išklausytu) surinkus tam tikrus papildomus duomenis ar įrodymus (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-1668/2012).
388. Nurodant konkrečius tyrimo grąžinimo atvejus, pažymėtina, kad byla grąžinta Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti dėl neišsamiai atlikto tyrimo ir
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nepakankamai motyvuoto rinkų apibrėžimo administracinėje byloje Nr. A248-2207/2006
(2006 m. gruodžio 22 d. sprendimas), administracinėje byloje Nr. A248-715/2008
(2008 m. gruodžio 8 d. nutartis, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16,
2008), dėl nepakankamai pagrįsto kainų nesąžiningumo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atveju administracinėje byloje Nr. A822-454/2009 (2009 m. kovo 27 d. sprendimas), dėl nenuoseklumo ir prieštaringumo tvirtinant ūkio subjekto įsipareigojimus
administracinėje byloje Nr. A502-706/2013 (2013 m. kovo 5 d. sprendimas, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013), dėl nepagrįstai neatlikto ūkio subjekto pateiktų įsipareigojimų pagal dabar galiojančios Konkurencijos įstatymo redakcijos
28 straipsnio 3 dalies 2 punktą vertinimo bei nepakankamo ūkio subjektų atsakomybės
pagrindimo administracinėje byloje Nr. A502-253/2014 (2014 m. balandžio 8 d. nutartis).
389. Vienoje iš reklamos bylų nustačius, kad Konkurencijos tarybos nutarimu atsakomybėn už Reklamos įstatymo pažeidimus dvi bendrovės patrauktos solidariai nepagrįstai, spręsta, jog joms paskirta solidari bauda dėl to nebuvo motyvuota. Tokie
administracinės procedūros sprendimo turinio trūkumai, t. y. konkrečios atsakomybės
nenustatymas teisiškai atskiriems, nors kartu ir susijusiems, ūkio subjektams, teisėjų kolegijos vertinimu, negali būti pašalinami ginčą nagrinėjant teisme, kadangi tokiu atveju
galėtų būti pažeistas non reformatio in peius principas. Tokiu atveju klausimas dėl bendrovių atsakomybės turėtų būti perduodamas Konkurencijos tarybai nagrinėti iš naujo
(2015 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-903-624/2015).
390. Dėl atvejų, kuomet tyrimą grąžinti Konkurencijos tarybai nebuvo tikslinga,
paminėtina administracinė byla Nr. A7-783/2006, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas nepritarė pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad byla turi būti grąžinta
Konkurencijos tarybai, kadangi nutraukdama tyrimą, institucija nepakankamai pagrindė, jog įtariamo ūkio subjekto veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems
interesams. Vyriausiojo administracinio teismo nuomone, šioje byloje Konkurencijos
taryba, konstatuodama, jog ūkio subjekto veiksmai alaus, parduoto viešojo maitinimo
įmonėms Lietuvoje, rinkoje dėl sprendime paminėtų motyvų nepadarė esminės žalos
įstatymo saugomiems interesams, tinkamai pritaikė Konkurencijos įstatymo nuostatas,
neperžengė jai suteiktų įgaliojimų ribų ir turėjo teisinį pagrindą tyrimą nutraukti (išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A7783/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9, 2007).
391. Administracinėje byloje Nr. A502-2448/2011 Vyriausiasis administracinis
teismas nusprendė, kad bylos grąžinimas Konkurencijos tarybai vien tik nustačius, jog
Konkurencijos taryba neanalizavo prieš tai Vyriausiojo administracinio teismo priimtoje nutartyje nurodytų aplinkybių, neišanalizavus pačio ginčo esmės teisme, negali būti laikomas pagrįstu (2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-2448/2011).
392. Akcentuotina, kad teismas, grąžindamas bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti, turi nurodyti, kokias naujas aplinkybes Konkurencijos taryba turi ištirti ir įvertinti (2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A39-1439/2008).
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IV.3. Įrodinėjimo taisyklės vertinant Konkurencijos tarybos nutarimų teisėtumą teisme
393. Įrodinėjimo naštos pasiskirstymo konkurencijos bylose srityje laikomasi
pozicijos, kad Konkurencijos tarybai tenka pareiga įrodyti Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Konkurencijos taryba turi pateikti pakankamai tikslių ir neprieštaringų įrodymų, patvirtinančių, kad pažeidimas tikrai buvo padarytas. Kylant abejonių dėl pareiškėjo atsakomybės, šios abejonės vertintinos būtent teisės pažeidimu kaltinamo asmens
naudai (lot. in dubio pro reo) (2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-97-858/2016).
394. Vadovaujamasi taip pat nuostata, kad Konkurencijos taryba, atsižvelgiant ir
į Europos Sąjungos teisminių institucijų praktiką, esant ginčui dėl pažeidimo egzistavimo konkurencijos teisės srityje, privalo įrodyti savo konstatuotus pažeidimus ir pateikti
įrodymus, kurie teisės požiūriu pakankamai patvirtintų pažeidimą sudarančių aplinkybių buvimą (išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015,
2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-899-858/2017).
395. Tai siejama su nekaltumo prezumpcijos principo taikymu konkurencijos bylose. Pažymėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas dėl šio principo taikymo atsižvelgia į aktualią Europos Sąjungos teisę inter alia tai, kad nekaltumo prezumpcija
yra bendrasis Sąjungos teisės principas, kuris šiandien įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnio 1 dalyje ir kurio valstybės narės privalo laikytis
įgyvendindamos Sąjungos konkurencijos teisę (2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 31, 2017), taip pat vadovaujasi EŽTT praktika48, pagal kurią Konvencijos 6 straipsnio
nuostatos, kuriose įtvirtinta ir nekaltumo prezumpcija, taikomos ir konkurencijos bylose
(2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-253/2014).
396. Taigi atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką49, pažymima, kad taikant nuostatas dėl konkurencijos teisės pažeidimų, jei dėl to gali būti įmonei paskirta bauda, turi būti vadovaujamasi nekaltumo prezumpcijos principu (2012 m.
rugpjūčio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1516/2012, 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2995/2012). Tai reiškia, kad būtent
Konkurencijos tarybai kyla pareiga įrodyti susitarimo buvimo faktui nustatyti būtinus
elementus. Egzistuojanti pareiga įrodyti pažeidimą negali apriboti ūkio subjektų teisės
ginčyti faktines aplinkybes, sudarančias pagrindą konstatuoti susitarimo buvimą. Kitaip
tariant, kiekvienas iš ūkio subjektų turi teisę įrodyti alternatyvų situacijos pagrindimą,
kaip paneigiantį jo dalyvavimą susitarime (2012 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2995/2012).
397. Iš apibendrinamos administracinės jurisprudencijos pažymėtinas atvejis, kai
atsakomybės taikymas Konkurencijos tarybos nutarimais buvo nuginčytas, atsižvelgiant į
nekaltumo prezumpcijos koncepciją.
48 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Menarini Diagnostics S. R. L. prieš
Italiją.
49 ESTT 2006 m. balandžio 5 d. sprendimas byloje Degussa AG prieš Europos Bendrijų Komisiją,
Nr. T-279/02.
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398. Vienoje iš bylų bankai Swedbank, DNB bankas ir SEB bankas sudarė individualias įsipareigojimo pirkti paslaugas tik iš vieno tiekėjo sutartis. Konkurencijos taryba šiuo atveju nebuvo konstatavusi, kad atskirai šios sutartys pažeidžia Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnį ir SESV 101 straipsnį, todėl nepaisant to, jog nagrinėtoje situacijoje pagrįstai nustatytas tiek susitarimo buvimas, tiek jo poveikis konkurencijai, tai savaime nereiškia, kad neturi būti atsižvelgiama į situacijos specifiką ir individualumą. Pasak
Vyriausiojo administracinio teismo, byloje konstatuoti bankų įsipareigojimai pirkti paslaugas iš vieno teikėjo nebuvo tipiniai įsipareigojimai pirkti iš vieno tiekėjo. Situacijos
ypatumas buvo tas, kad poveikį konkurencijai sukėlė ne atskiros bankų sudarytos su paslaugų teikėju individualios sutartys su paslaugų teikėju, o jų kumuliatyvus (bendras) poveikis. Bankai galėjo nežinoti apie kitų bankų su paslaugų teikėju sudarytus susitarimus,
ypač apie jų kiekybines apimtis, kurios ir turi didžiausią reikšmę nustatant, ar yra grėsmių konkurencijai.
399. Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią atsakomybė už konkurencijos teisės pažeidimus taikoma tiek esant tyčiai, tiek neatsargumui, kaltės forma nėra reikšminga atsakomybės taikymui ir baudos dydžio nustatymui50, tačiau kai pažeidimas apima konkurencijos teisei prieštaraujančius susitarimus ir suderintus veiksmus, Komisija privalo įrodyti,
kad įmonė norėjo savo elgesiu prisidėti prie bendrų tikslų, kurių siekė visi dalyviai ir kad
ji žinojo ar galėjo protingai numatyti kitų įmonių planuojamus ar įgyvendintus realius
veiksmus, siekiant tų pačių tikslų, ir kad ji buvo pasiruošusi prisiimti riziką51, konstatavo, kad atsakomybės bankams taikymas šioje individualioje byloje reikštų, kad vien ta
aplinkybė, jog bankai pagrįstai gali numanyti, jog sudaro sutartį su didelę dalį rinkoje
užimančiu ūkio subjektu, lemtų būtinybę jiems domėtis rinkos dinamika sutarties galiojimo metu, nedaryti sutarties pakeitimų neišsiaiškinus, kiek analogiškų paslaugų ir iš kokių teikėjų perka bankų konkurentai, be to, nustatyti, kokią rinkos dalį sudaro teikėjo, su
kuriuo sudaromas įsipareigojimas, konkurentai ir šių konkurentų galimybes konkuruoti
rinkoje. Tuo tarpu Konkurencijos taryba ginčo nutarime neanalizavo bankų galimybių
protingai numatyti sudaromų sutarčių kumuliatyvų poveikį konkurencijai ar bent jau realių galimybių bankams įvertinti kumuliatyviam poveikiui konstatuoti svarbius rinkos
struktūros elementus. Konkurencijos taryba privalo įrodyti, kad ūkio subjektas suvokė
(galėjo suvokti) ir galėjo kontroliuoti savo sudaromų sutarčių poveikį konkurencijai, jei ši
aplinkybė turi reikšmės taikant atsakomybę.
400. Byloje nustačius, jog Konkurencijos taryba neįrodė, kad bankai susitarimų
sudarymo ir jų galiojimo metu suvokė ar galėjo suvokti ir kontroliuoti savo sudaromų
sutarčių poveikį konkurencijai, spręsta, kad toks bankų atsakomybės nepripažinimas nereiškia, kad byloje nagrinėtos sutartys pripažintinos nepažeidžiančiomis konkurencijos,
tačiau situacijos aplinkybių vertinimas lėmė bankų pažeidimo konstatavimo panaikinimą
ir atsakomybės jiems netaikymą (2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-253/2014).
401. Kai pažeidimas padaromas suderintų veiksmų forma, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi aiškinimo, kad Konkurencijos tarybai tenka pareiga
surinkti pakankamai įrodymų, rodančių, kad kiekvienas ūkio subjektas dalyvavo sude50 ESTT 1996 m. kovo 25 d. sprendimas byloje SPO prieš Komisiją, C-137/95 P.
51 ESTT 1999 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Komisija prieš Anic Partecipazioni, C-49/92.
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rintuose veiksmuose. Administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016 nustatyta, kad ūkio subjektams per informacinę sistemą (E-TURAS) buvo perduodama informacija apie nuolaidų dydžio parduodant paslaugas toje informacinėje sistemoje apribojimą. Vyriausiasis
administracinis teismas šioje byloje atsižvelgė į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
prejudicinį sprendimą52, kuris buvo priimtas pateikus prašymą šioje byloje, kuriame nurodyta, kad nekaltumo prezumpcijai prieštarautų teismo išvada, jog suinteresuotosios
kelionių agentūros turėjo žinoti pagrindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo turinį, padaryta remiantis vien jo išsiuntimo faktu. Tačiau nekaltumo prezumpcijai neprieštarautų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo sprendimas, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo išsiuntimo faktu, atsižvelgiant į kitus objektyvius ir
nuoseklius požymius, galima grįsti prezumpciją, kad pagrindinėje byloje dalyvaujančios
kelionių agentūros nuo šio pranešimo išsiuntimo datos žinojo jo turinį, paliekant šioms
kelionių agentūroms galimybę ją nuginčyti. Teismas negali reikalauti perteklinių ar neįmanomų veiksmų. Kelionių agentūros turi turėti galimybę nuginčyti prezumpciją, kad
nuo pranešimo išsiuntimo datos žinojo jo turinį, pavyzdžiui, įrodydamos, jog negavo
šio pranešimo, nesusipažino su atitinkama skiltimi arba susipažino su ja tik praėjus tam
tikram laikui po išsiuntimo. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo,
jog atsižvelgiant į tai, kaip teismas vertins įrodymus, bus galima preziumuoti, kad kelionių agentūra dalyvavo atliekant suderintus veiksmus nuo to momento, kai susipažino su
pranešimo turiniu. Priešingai, jei neįmanoma įrodyti, kad kelionių agentūra žinojo apie
minėtą pranešimą, jos dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus negalima grįsti vien pagrindinėje byloje nagrinėjamoje sistemoje nustatyto techninio apribojimo buvimu, jeigu
remiantis kitais objektyviais ir nuosekliais požymiais neįrodyta, kad ji nebyliai pritarė
antikonkurenciniams veiksmams. Kelionių agentūra gali nuginčyti dalyvavimo atliekant
suderintus veiksmus prezumpciją, jeigu įrodys, kad viešai atsiribojo nuo šių veiksmų
arba pranešė apie juos administracinėms institucijoms. Be to, teismas gali pripažinti, kad
minėtą prezumpciją galima paneigti E-TURAS sistemos administratoriui skirtu aiškiu ir
nedviprasmiškai išreikštu prieštaravimu ar įrodžius, kad sistemingai buvo taikyta nustatytą ribą viršijanti nuolaida. Taigi nagrinėtoje byloje, atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas,
buvo svarbu įvertinti, ar byloje esantys įrodymai patvirtino, kad pareiškėjai žinojo apie jų
pardavimams per E-TURAS sistemą taikomą nuolaidų apribojimą, taip pat svarbu nustatyti, ar konkreti kelionių agentūra savo elgesiu atsiribojo nuo suderintų veiksmų (paneigė
priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje prezumpciją) (2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, Administracinė jurisprudencija Nr. 31, 2017 m.).
402. Nekaltumo prezumpcijos pažeidimu pareiškėjas gynėsi ir administracinėje
byloje Nr. A-899-858/2017, teigdamas, kad dar 2001 metais gavęs leidimą dėl koncentracijos įgyvendinimo ir objektyviai nesitikėdamas, kad jam reikia gauti papildomų leidimų,
nėra ir negali būti laikomas kaltu įgyvendinęs tariamas koncentracijas, kadangi objektyviai negalėjo suvokti, kad jam reikia naujo Konkurencijos tarybos leidimo. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad tai, jog atitinkama įmonė teisiniu
požiūriu klaidingai kvalifikavo savo veiksmus, kuriais grindžiamas pažeidimo konstatavimas, negali būti pagrindas atleisti nuo baudos skyrimo, jeigu ji negalėjo nežinoti
to, kad tokie jos veiksmai yra antikonkurencinio pobūdžio. Atsižvelgus į bylos aplinky52 ESTT 2016 m. sausio 21 d. sprendimas byloje UAB ,,Eturas“ prieš Konkurencijos tarybą, C-74/14.
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bes, spręsta, kad pareiškėjas galėjo ir turėjo suvokti, kad jam kilo pareiga pateikti pranešimą Konkurencijos tarybai apie ginčo degalinių kontrolės įgijimą, todėl atmetė pareiškėjo argumentus, kad pareiškėjas, įgydamas ginčo degalinių kontrolę, veikė be kaltės
(2017 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-899-858/2017).
403. Minėta, kad Konkurencijos tarybai tenka pareiga pagrįsti ir paskirtos baudos
dydį (žr. apibendrinimo III.4. skyrių ,,Nutarimas skirti piniginę baudą“). Tačiau pareiškėjai, siekdami įrodyti jiems Konkurencijos tarybos paskirtų baudų ar jų dydžių nepagrįstumą, turi pateikti duomenis, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad Konkurencijos
taryba, skirdama baudą ir nustatydama jos dydį, netinkamai pasinaudojo savo diskrecija (2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2016/2012, 2012 m.
lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-3003/2012, 2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013, išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015, 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, 2016 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-741-552/2016).
404. Įrodinėjimo pareiga ūkio subjektams tenka ir tais atvejais, kai jie siekia
pagrįsti, jog jų veiksmuose yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių (2011 m. birželio
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011, išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m.
gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011
vertinta, kad pakankamus įrodymus šiuo aspektu pateikė įmonės, tirtu laikotarpiu dalyvavusios atitinkamuose konkursuose, bet nė karto netaikiusios konkursinio mokesčio,
dėl kurio buvo susitarusios, nors konkurso mokesčio taikymui buvo susiklosčiusios visos
aplinkybės ir realios galimybės (2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A525-2577/2011).
405. Kalbant apie procedūrinius pažeidimus, iš Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos galima spręsti, kad pareiškėjas taip pat turi nurodyti, kaip tam tikras, jo manymu, buvęs pažeidimas pažeidė jo teises ar apsunkino jo teisių bei teisėtų interesų gynybą
(2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-290/2012).
406. Štai administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008 taip pat spręsta, kad pareiškėjas (Lietuvos auditorių rūmai) nenurodė jokių svarių argumentų, kokiu konkrečiu būdu
buvo pažeistos jo teisės į gynybą ir teisė neduoti parodymų prieš save, ir kaip būtų pakitęs Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo rezultatas, jei pareiškėjui būtų buvę pranešta,
kad tyrimas atliekamas ne tik dėl Lietuvos auditorių rūmams priklausančių narių, bet ir
dėl jo, kaip atskiro subjekto, veiksmų, be kita ko, atsižvelgiant ir į tai, kad iš bylos medžiagos buvo matyti, jog pareiškėjas teise būti išklausytam, duoti paaiškinimus ir susipažinti
su tyrimo medžiaga pasinaudojo (2008 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008).
407. Dėl įrodymų Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad Konkurencijos taryba turi teisę pradėti tyrimus dėl galimų Konkurencijos
įstatymo pažeidimų pagal pareiškimus, pateikiamus iniciatyvos teisę pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą turinčių asmenų. Todėl tokią teisę turinčio as534
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mens pateiktame pareiškime nurodoma informacija, kurios tikrumas buvo patvirtintas Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo metu, gali būti pripažįstama reikšmingais
duomenimis ir šiais duomenimis pirmosios instancijos teismas gali remtis grįsdamas
savo išvadas (2008 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-697/2008,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008).
408. Dėl pareiškėjų į bylą pateiktos trečiųjų asmenų atliktos studijos vienoje byloje
laikytasi nuostatos, kad tokia studija yra trečiųjų asmenų nuomonė, tačiau ne specialisto
paaiškinimai ar eksperto išvada. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, specialisto paaiškinimams ir eksperto išvadai yra keliami tam tikri reikalavimai, inter alia nepriklausomumo kriterijai (išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 30, 2015).
409. Minėta, kad pagal Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 5 dalį, Konkurencijos
tarybos įgalioti pareigūnai, įgyvendindami jiems šio įstatymo ir Konkurencijos tarybos
suteiktas teises, tyrimo veiksmus įformina raštu – surašo dokumentus (aktus, protokolus, reikalavimus ir pan.). Šių dokumentų formą ir pildymo tvarką nustato Konkurencijos
taryba. Darbo reglamento 44 punkte įtvirtinta, kad pareigūnas atliekamus tyrimo veiksmus įformina raštu – surašo paaiškinimų, patikrinimo, paėmimo protokolus, aktus ir
kitus dokumentus, kurių formas tvirtina Konkurencijos taryba, o 45 punkte – kad apklausiant asmenį, pareigūnas turi teisę pats savo ranka užrašyti paaiškinimus arba pasiūlyti tai padaryti apklausiamam asmeniui savarankiškai. Pareigūnas turi teisę patikrinimo
metu daryti duodamų paaiškinimų garso ar vaizdo įrašą, apie tai pažymėdamas paaiškinimų protokole. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad net pripažinus,
jog Konkurencijos tarybos pareigūnai, nesurašydami išsamių paaiškinimų protokolų,
stricto sensu pažeidė Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 5 dalį53, tai neleidžia daryti išvados, jog dėl tokio formalaus procedūrinio pažeidimo, nustatant paaiškinimų turinį, negalima remtis garso įrašais, net jei garso įrašas Konkurencijos tarybos atliekamoje tyrimo
procedūroje laikytinas antriniu įrodymų fiksavimo būdu. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija šioje byloje nesutiko, kad darant garso įrašą, atimama galimybė
pateikti pastabas dėl paaiškinimų turinio ir pasitikrinti, ar pareiškėjas teisingai suprato
klausimus ir ar teisingai į juos atsakė. Nustačius, kad pareiškėjo atstovams sudaroma pakankamai galimybių naudotis Konkurencijos tarybos pareigūnų padarytais apklausų garso įrašais, ir nepateikus argumentų, kodėl daryti garso įrašai dėl savo pobūdžio ar techninių savybių turi būti pripažįstami neleistinais įrodymais, garso įrašai byloje pripažintini
įrodymais ir turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais (2008 m. gruodžio 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-715/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 16, 2008).
410. Vienoje byloje Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
nesutiko, kad negalima vadovautis įrodymais, Konkurencijos tarybos surinktais pasibaigus tyrimo terminui, kuris vėliau (praleidus 3 dienas) buvo pratęstas nustatyta tvarka, tačiau pažymėjo, kad vertinant nutarimo teisėtumą, tai būtų teisiškai reikšminga aplinkybė,
susijusi su Konkurencijos tarybos vykdytu įrodymų rinkimu laikotarpiu, kol nebuvo priimtas sprendimas tyrimą pratęsti, ir nutarimo pagrindimu tokiais įrodymais. Kita vertus,
byloje nebuvo duomenų, jog nurodytu laikotarpiu Konkurencijos taryba rinko įrodymus
53 Šiuo metu galiojančios įstatymo redakcijos (nuo 2018 m. sausio 1 d.) 25 straipsnio 5 dalis.
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ir šiais įrodymais grindė nutarimą (išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 32, 2016).
411. Dėl tam tikrų įrodinėjimo taisyklių pagal Reklamos įstatymą pažymėtina šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalis, kurioje nurodyta, kad reklamos davėjas atsako už
šiame įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkančios reklamos naudojimą, jeigu jis neįrodo, kad šiame įstatyme nustatyti reikalavimai buvo pažeisti ne dėl jo kaltės. Pagal to
paties straipsnio 2 dalį, reklamos paslaugų teikėjas atsako už šiame įstatyme nustatytų
reikalavimų neatitinkančios reklamos naudojimą tik tuo atveju, jeigu jis žinojo ar turėjo
žinoti, kad naudojama šiame įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkanti reklama arba
šiame įstatyme nustatyti reikalavimai buvo pažeisti dėl jo veiksmų gaminant ar skelbiant
reklamą, arba reklamos paslaugų teikėjas negali pateikti įrodymų, leidžiančių nustatyti
reklamos davėją (reklamos gamintoją).
412. Pirmiausia pažymėtina, kad pagal Reklamos įstatymą reklamos teiginių teisingumą turi įrodyti reklamos davėjas ar kitas atsakingas subjektas, todėl laikoma, jog
nepateikęs pakankamų duomenų reklamos teiginiams pagrįsti subjektas laikomas kaltu (2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-576/2009, 2010 m.
spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje A858-1235/2010).
413. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A822-576/2009 pareiškėjas pastabose dėl Konkurencijos tarybos pranešimo apie atliktą tyrimą dėl klaidinančios reklamos
byloje pateikė „Regina Hotel & Resort Hurghada“ generalinio direktoriaus M. I. raštą,
kad viešbučiui suteiktos keturios žvaigždutės, bei „Regina Hotel & Resort Hurghada“
gėrimų ir maisto direktoriaus raštą apie tai, kad yra švediško stalo dalis, skirta vaikams,
viešbutyje yra 8 kėdutės kūdikiams. Šie duomenys nelaikyti tinkamais įrodymais dėl to,
kad nepatvirtinti oficialiais Egipto kompetentingų institucijų dokumentais, o be to, kėlė
abejonių dėl pareiškėjo ir patvirtinimą pateikusių asmenų tarpusavio bendradarbiavimo
ryšių. Kaip pagrįstai konstatavo Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas,
pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad įstatymas buvo pažeistas ne dėl jo kaltės
(2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-576/2009).
414. Interneto svetainių išrašai apie viešbučių, kuriuose kelionės į Indiją metu gyveno ar turėjo gyventi turistai, kategorijas nėra oficialūs duomenys, patvirtinti atitinkamų Indijos institucijų dokumentais, dėl to administracinėje byloje Nr. A502-1884/2008 jie
nepripažinti tinkamais įrodymais (2008 m. gruodžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1884/2008).
415. Reklamos davėjo veiksmai, pažeidžiantys įstatymo reikalavimus, laikomi reklamos davėjo kalta veika, kuri gali reikštis ne tik tyčios forma. Šios taisyklės išimtis gali
sudaryti situacijos, kai reklamos davėjas įrodo, kad jo veika nebuvo pažeisti Reklamos
įstatymo reikalavimai, o pažeidimai atsirado dėl kitų subjektų kaltės. Įrodinėjimo našta
įstatyme nustatyta būtent reklamos davėjui (2005 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-930/2005).
416. Vienoje iš bylų pareiškėjas apeliaciniame skunde teigė, kad išimtinai dėl trečiojo suinteresuoto asmens UAB „AD Couture“ (reklamos gamintojo) kaltės televizijos reklamoje nebuvo nurodyta, kad premija generuojama priimant skambučius tik iš
Lietuvos judriojo ryšio tinklų, tačiau pagal byloje nustatytas aplinkybes nebuvo įrodyta, kad Reklamos įstatymas buvo pažeistas ne dėl pareiškėjo (reklamos davėjo) kaltės.
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Svarbu buvo tai, kad galutinis reklamos vaizdo klipo turinys buvo suderintas su pareiškėju, iš jo pateikto atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto buvo matyti, kad pareiškėjas patvirtino, jog UAB „AD Couture“ darbai atlikti tinkamai ir bendrovė pastabų neturi. Pagal bendradarbiavimo sutartį pareiškėjas – reklamos davėjas buvo atsakingas už
galutinio projekto varianto, kuris yra įgyvendinamas, turinį. Reklamos tekstas buvo derinamas, pareiškėjas dalyvavo reklamos kūrime, kontroliavo reklamos gamybos procesą,
bei, pareiškėjui sutikus su galutiniu produktu, reklama pareiškėjo sutikimu buvo pradėta
skleisti. Byloje nenustatyta jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjas, t. y. reklamos
davėjas, negalėtų kontroliuoti įgyvendinamų reklamos projektų, tad už reklamos turinį
privalo atsakyti pats pareiškėjas (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-2340/2011, taip pat žr. 2005 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A1-930/2005.
417. Taigi pareiškėjui (reklamos davėjui) nepateikus jokių įrodymų, kad įstatymas
buvo pažeistas ne dėl jo kaltės, laikoma, kad už įstatymo pažeidimą atsako būtent reklamos davėjas (2010 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-989/2010,
2011 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-391/2011).
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių
dėl teismingumo apžvalga
(2017 m. liepos–gruodžio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl pensijos permokos priteisinimo iš paveldėtojų
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus
skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų A. Š. ir B. L.
2 413,45 Eur V. Š. valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permoką. VSDFV
Vilniaus skyriaus sprendimu V. Š. nuo 1997 m. liepos 1 d. buvo paskirta našlių pensija
už mirusį sutuoktinį, tačiau atlikus našlių pensijų mokėjimo teisingumo auditą paaiškėjo,
jog V. Š. buvo pateikusi tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl ko pensijos mokėjimas
nutrauktas ir pradėtas permokos išieškojimas. VSDFV Vilniaus skyrius pažymėjo, jog V.
Š. mirus, liko neišieškota pensijos permokos dalis, todėl prašo ją priteisti iš mirusiosios
teisių perėmėjų – A. Š. ir B. L.
Vilniaus apygardos administracinis teismas perdavė bylą nagrinėti bendrosios
kompetencijos teismui – Vilniaus rajono apylinkės teismui, kuris, spręsdamas prašymo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Teismui kilo abejonė, ar byla turėtų būti
nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme, nes nagrinėjamu atveju dominuoja
administraciniai teisiniai santykiai, o paveldėjimo santykiai yra tik išvestiniai iš
pagrindinio ginčo.
Specialioji teisėjų kolegija, šalindama apylinkės teismo keliamas abejones, nurodė,
jog valstybinė socialinio draudimo našlio (našlės) pensija yra mokama vadovaujantis
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu. Šių pensijų skyrimas ir mokėjimas
yra viešosios teisės reglamentavimo sritis. VSDFV teritorinis skyrius, administruodamas
pensijų mokėjimą, vykdo jam teisės aktais priskirtas viešojo administravimo
funkcijas. Taigi ginčas dėl VSDFV teritorinio skyriaus nustatytos pensijos permokos
priteisimo, kaip savo esme kylantis iš administracinių teisinių santykių, nagrinėtinas
administraciniame teisme.
Specialioji teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, jog nesutinka su vertinimu, kad
nagrinėjamas ginčas yra reikšmingai susijęs su paveldėjimo teisiniais santykiais, nes
atsakovai neginčija, kad VSDFV prašymas dėl skolos priteisimo pateiktas jiems kaip V. Š.
įpėdiniams, paveldėtojų teisės ir pareigos nekvestionuojamos, o nesutikimas su pareiškėjo
prašymu grindžiamas išimtinai VSDFV padarytais viešosios teisės pažeidimais, vykdant
jai pavestas viešojo administravimo funkcijas. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad
tai, jog bylą nagrinėjančiam teismui gali tekti vertinti tam tikras su civiliniais paveldėjimo
santykiais susijusias aplinkybes bei jų reikšmę ginčui išspręsti, nekeičia bylos rūšinio
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teismingumo, todėl darė išvadą, jog nurodytas ginčas teismingas administraciniam teismui
(2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartis byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Vilniaus skyrius prieš A. Š. ir B. L., teismingumo bylos Nr. T-91/2017).
2.1.2. Dėl žalos, siejamos su valstybės atsakomybe dėl Europos Tarybos direktyvos
įgyvendinimo, atlyginimo
Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės,
atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 770,19 Eur turtinės žalos
atlyginimą bei procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo
įvykdymo. Pareiškėjai nurodė, jog sudarė turizmo paslaugų sutartį su kelionių
organizatoriumi UAB „Freshtravel“, kuriam tapus nemokiam ir dėl to nesuorganizavus
kelionės, kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau – ir
Turizmo departamentas) su prašymu kompensuoti jų patirtus nuostolius. Pareiškėjai
pažymėjo, jog Turizmo departamentas kompensavo tik 40,17 Eur, todėl manė, kad
atsakovas į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos
direktyvos Nr. 90/314/EEB (toliau – ir Direktyva) 7 straipsnį, kuriame nustatyta, jog
kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis,
turi pateikti pakankamas garantijas, kad kliento kelionių organizatoriui sumokėti
pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus repatrijuotas. Pareiškėjų
nuomone, nacionalinis reglamentavimas (Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 str.)
nagrinėjamu atveju neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtintos vartotojo (turisto)
teisės į visišką patirtų nuostolių atlyginimą, todėl yra nesuderintas su minėta Direktyva,
taip pažeidžiant Europos Sąjungos teisę.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad pareiškėjai žalą kildina iš netinkamai
nustatyto teisinio reglamentavimo (Turizmo įstatymo) ir tuo pačiu netinkamai
įgyvendintos Direktyvos. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta, jog vienintelis
Lietuvos Respublikos Seimas leidžia įstatymus, o jo vykdoma veikla (tiek, kiek susijusi
su įstatymų leidyba) nėra viešasis administravimas, todėl byla turėtų būti nagrinėjama
bendrosios kompetencijos teisme.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama apygardos administracinio teismo
argumentus, nurodė, jog bylos dėl žalos atlyginimo pagal bendrąją taisyklę nagrinėjamos
bendrosios kompetencijos teisme, o administracinis teismas nagrinėja tik tuos ginčus dėl
žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio
1 dalies 3 punkte, tai yra ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo
subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.). Kolegija nustatė,
kad nagrinėjamu atveju yra keliamas ginčas dėl valstybės atsakomybės už žalą, padarytą
netinkamai įgyvendinus / neįgyvendinus Direktyvą. Toks ginčas susijęs su valdžios
institucijų viešosios teisės reglamentuojama veikla ir patenka į Civilinio kodekso
6.271 straipsnio reglamentavimo sritį, todėl pagal Administracinių bylų teisenos
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktą turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme
(2017 m. rugsėjo 18 d. nutartis byloje R. Š. ir R. Š. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, teismingumo bylos Nr. T-61/2017).
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2.1.3. Dėl nuteistojo reikalavimo atlyginti žalą, kildinamą iš sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo neužtikrinimo
Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas
priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato, 20 000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Pareiškėjas nurodė, jog jį laikant
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje, nebuvo suteikta
reikalinga medicininė pagalba, nes tuo metu komisariate nebuvo gydytojo ar slaugytojo,
o kviesti greitąją pagalbą policijos pareigūnai atsisakė.
Panevėžio apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad pareiškėjas su analogišku skundu jau
buvo kreipęsis į Panevėžio apygardos administracinį teismą, kuris skundą atsisakė
priimti konstatavęs, kad jis nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Tačiau
Panevėžio miesto apylinkės teismas sprendė, kad pareiškėjas skundu prašo priteisti
jam žalos atlyginimą už neteisėtus veiksmus jam būnant areštinėje, o šios kategorijos
ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme, todėl pareiškėjo skundą atsisakė priimti
ir pasiūlė kreiptis su skundu į administracinį teismą. Atsižvelgiant į tai, Panevėžio
apygardos administraciniam teismui kilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama apygardos administracinio teismo argumentus, akcentavo, jog pareiškėjas aptariamoje byloje prašo priteisti neturtinės žalos atlyginimą
iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato,
už tai, kad Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje jam nebuvo suteikta reikalinga medicininė pagalba, t. y. keliamas ginčas yra susijęs su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato veikimu / neveikimu, užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą areštinėje laikomiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, Specialioji
teisėjų kolegija konstatavo, jog tokia Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
veikla pripažintina viešuoju administravimu, todėl ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktas) (2017 m. spalio 4 d. nutartis byloje A. P. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Panevėžio
apskrities vyriausiojo policijos komisariato, teismingumo bylos Nr. T-83/2017).
2.1.4. Dėl reikalavimų, susijusių su neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymu bei
sveikatos priežiūros įstaigos veiksmų vertinimu
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą kartu pažymėdamas, jog pareiškėjas patikslino skundą,
prašydamas:
1) panaikinti VšĮ „Centro poliklinika“ Psichikos sveikatos klinikos Gydytojų
konsultacinės komisijos 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta
pavesti Psichikos sveikatos klinikos vedėjai siųsti išrašus iš medicininių dokumentų apie
pareiškėjo sirgimą psichikos liga Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie
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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Tarnyba);
2) pripažinti pareiškėjo teisę neįgalumo ir darbingumo lygiui nustatyti už
laikotarpį nuo 2005 m. rugsėjo 16 d. iki 2011 m. balandžio 26 d.;
3) įpareigoti VšĮ „Centro poliklinika“ administraciją pavesti Psichikos sveikatos
klinikos vedėjai siųsti išrašus iš medicininių dokumentų apie pareiškėjo sirgimą
psichikos liga Tarnybai neįgalumo ir darbingumo lygiui nustatyti už laikotarpį nuo
2005 m. rugsėjo 16 d. iki 2011 m. balandžio 26 d.;
4) panaikinti Tarnybos 2015 m. birželio 30 d. Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjos
sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta priimti pareiškėjo prašymą, ir įpareigoti jį išnagrinėti;
5) įpareigoti Tarnybos administraciją nustatyti pareiškėjo neįgalumo ir
darbingumo lygį nuo 2005 m. rugsėjo 16 d. iki 2011 m. balandžio 26 d.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, kreipdamasis į Specialiąją teisėjų
kolegiją, nurodė, kad Tarnyba nėra priėmusi jokio administracinio akto, kurio teisėtumą
ir pagrįstumą nagrinėjamos bylos kontekste pareiškėjas galėtų ginčyti administraciniam
teismui, tad byloje pagal pareiškėjo suformuluotus reikalavimus turėtų būti sprendžiamas
klausimas tik dėl VšĮ „Centro poliklinika“ gydytojų konsultacinės komisijos sprendimo,
kas reiškia, jog ginče dominuoja civiliniai teisiniai santykiai.
Specialioji teisėjų kolegija, analizuodama apygardos administracinio teismo argumentaciją, nurodė, jog pareiškėjo reikalavimai, kiek jie susiję su neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymu (2, 4 ir 5 patikslinto skundo reikalavimai), yra administracinio
teisinio pobūdžio ir teismingi administraciniams teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 str. 1 d. 1 p.). Likę reikalavimai, formuluojami VšĮ Centro poliklinikai
(1 ir 3 patikslinto skundo reikalavimai), teismingi bendrosios kompetencijos teismams
(Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d.).
Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, jog 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 22 str. 2 d., Civilinio proceso kodekso 36 str. 2 d.). Taigi, nors šioje byloje
keliamas ginčas yra susijęs su sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų vertinimu,
tačiau pagrindiniai reikalavimai yra dėl teisės į neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymą, todėl Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad šioje byloje dominuojančiais santykiais pripažintini administraciniai teisiniai santykiai, dėl ko byla turi būti nagrinėjama
administraciniame teisme (2017 m. lapkričio 24 d. nutartis byloje A. V. prieš VšĮ Centro
polikliniką, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teismingumo bylos Nr. T-99/2017).
2.1.5. Dėl valstybės registrą tvarkančios įstaigos teikiamų išrašų apskundimo
Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)
Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus patvirtintą 2013 m. spalio 4 d. dokumentą ir
paskelbti jį negaliojančiu bei įpareigoti Departamentą daugiau nebeklastoti dokumentų.
Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi atsisakė priimti ieškinį, nustatęs, jog
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ginčas priskirtinas administracinių teismų kompetencijai.
Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas ieškovės atskirąjį skundą dėl Vilniaus
miesto apylinkės teismo nutarties, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas
išspręsti nagrinėjamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama kilusio ginčo aplinkybes, pažymėjo,
jog nagrinėjamoje byloje ieškovė kelia reikalavimą dėl Departamento Teistumo
informacijos tvarkymo skyriaus 2013 m. spalio 4 d. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro duomenų išrašo apie fizinį asmenį (toliau – Išrašas) panaikinimo.
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (toliau – Registras) veiklą reguliuoja
Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymas.
Vadovaujantis šiuo įstatymu, Registras yra Vyriausybės įsteigtas valstybės registras,
kurio vadovaujančioji įstaiga yra Departamentas ir kuris kartu yra ir Registro tvarkymo
įstaiga (Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymo 2, 3, 6 str.). Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintais Informatikos ir
ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatais,
Departamentas yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
įgyvendinanti informacinių technologijų saugos valstybės politiką bei registrų ir
informacinių sistemų, kurių tvarkymo įstaiga (tvarkytojas) yra Departamentas,
valstybės politiką. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, kurio savininkė yra
valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti per Vidaus reikalų ministeriją, kuri
koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą ir sprendžia kitus jos kompetencijai
priskirtus klausimus. Vienas iš pagrindinių Departamento veiklos tikslų yra užtikrinti
vieningą informacinių sistemų, kurių tvarkytojas yra Departamentas, taip pat valstybės
žinybinių registrų, kurių tvarkymo įstaiga yra Departamentas, duomenų bazių, kurias
tvarkyti pavesta Departamentui, kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą
ir saugą. Departamentas, siekdamas įgyvendinti minėtus tikslus, be kita ko, išduoda
pažymas (išrašus) dėl tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų duomenų pagal Lietuvos
Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei
įstaigų teikiamus paklausimus, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, kitais būdais teisės
aktų nustatyta tvarka teikia vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose,
informacinėse sistemose, duomenų bazėse tvarkomą informaciją.
Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, jog nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija
Departamento Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus Išrašą, kuriuo buvo atsisakyta
pateikti duomenis iš Registro arba jo archyvo ir nurodyta, kad duomenys neteiktini, nes
šiame Registre esantys duomenys nėra susiję su Vaiko globos organizavimo nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405,
14.5 punkto nuostata išdėstytais apribojimais.
Atsižvelgdama į pacituotus teisės aktus bei byloje reiškiamų reikalavimų pobūdį,
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje ginčas kilo iš viešosios teisės normomis
reguliuojamos Departamento veiklos ir yra susijęs su Departamento, kaip viešojo
administravimo subjekto, vykdoma veikla viešojo administravimo srityje, todėl keliami
reikalavimai laikytini administracinio teisinio pobūdžio ir teismingi administracinių
teismų kompetencijai (2017 m. gruodžio 20 d. nutartis byloje A. I. prieš Informatikos ir
ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teismingumo
bylos Nr. T-124/2017).
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2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl reikalavimų, siejamų su savivaldybės administracijos rengiamu viešu
konkursu jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti
Pareiškėjas Tolerantiško Jaunimo Asociacija kreipėsi į Šiaulių apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. A-535, kuriuo
patvirtintas 2017 m. dalinis finansavimas jaunimo iniciatyvų projektų įgyvendinimui,
tačiau nevertintas ir nefinansuotas Tolerantiško Jaunimo Asociacijos projektas.
Pareiškėjas pažymėjo, jog atsakovas nesutiko svarstyti Tolerantiško Jaunimo Asociacijos
paraiškos dėl projekto „Purple Friday“ finansavimo, nes paraiška pateikta praleidus
terminą, be to, pareiškėjo Šiaulių miesto padalinys nėra registruotas VĮ Registrų centre.
Šiaulių apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo iš viešo konkurso teisinių
santykių, kurie yra reguliuojami privatinės teisės normomis, todėl ginčas yra civilinio
teisinio pobūdžio.
Šalindama apygardos administracinio teismo abejones, Specialioji teisėjų kolegija
pabrėžė, jog byloje ginčijamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas, kuriuo patvirtintas 2017 m. dalinis finansavimas jaunimo iniciatyvų projektų
įgyvendinimui, tačiau neskirtas finansavimas pareiškėjo projektui. Pareiškėjo keliamas
ginčas yra susijęs su jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursu, kurio tikslas –
sudaryti savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį jaunimo iniciatyvų projektui
įgyvendinti. Taigi dalyvavimas konkurse ir, atitinkamai, konkurso laimėjimas yra sąlyga
susiklostyti sutartiniams teisiniams santykiams. Todėl šiuo atveju kilęs ginčas yra susijęs
su ikisutartiniais teisiniais santykiais ir nepatenka į administracinių teismų nagrinėjamų
ginčų kategorijas, numatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnyje,
dėl ko turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2017 m. rugpjūčio
18 d. nutartis byloje Tolerantiško Jaunimo Asociacija prieš Šiaulių miesto savivaldybės
administraciją, teismingumo bylos Nr. T-59-2017).
2.2.2. Dėl savivaldos institucijai formuluojamo reikalavimo sudaryti gatvės
pirkimo–pardavimo sutartį
Pareiškėjas UAB „Evanikas“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą,
prašydamas įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją už vidutinę rinkos
vertę nupirkti pareiškėjui priklausančią (duomenys neskelbtini) gatvę, esančią Klaipėdos r.
sav., Ketvergių kaime.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės
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administracija raštu nurodė, jog sutinka nupirkti pareiškėjui priklausančią gatvę, tačiau
tik už simbolinę 1 Eur kainą. Pareiškėjas kelia ginčą iš esmės ne dėl atsakovo atsisakymo
pirkti gatvę, o dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pagal pareiškėjo siūlomą
kainą – vidutinę rinkos vertę. Teismo nuomone, tokie teisiniai santykiai yra reguliuojami
privatinės, bet ne viešosios teisės normų.
Specialioji teisėjų kolegija akcentavo, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra reiškiama
jokių administracinio teisinio pobūdžio reikalavimų. Pareiškėjo reikalavimas – įpareigoti
Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją už vidutinę rinkos vertę nupirkti UAB
„Evanikas“ priklausančią gatvę – susijęs su civiliniais pirkimo–pardavimo teisiniais
santykiais, todėl ginčas dėl įpareigojimo atsakovą pirkti gatvę už vidutinę rinkos vertę,
o ne už atsakovo pasiūlytą simbolinę 1 Eur kainą kyla iš civilinių teisinių santykių ir
turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso
22 str.) (2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartis byloje UAB „Evanikas“ prieš Klaipėdos rajono
savivaldybės administraciją, teismingumo bylos Nr. T-60/2017).
2.2.3. Dėl dominuojančio teisinio santykio, kai reikalavimai susiję su civilinės
būklės akto ir registro įrašo keitimu bei žalos atlyginimu
Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:
1) panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų
departamento direktorės 2014 m. spalio 22 d. sprendimą, kuriuo patvirtinta Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos
skyriaus (toliau – ir Vilniaus miesto CMS) 2014 m. spalio 14 d. išvada; 2) įpareigoti
Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją priimti sprendimą, kuriuo būtų atsisakoma
patvirtinti Vilniaus miesto CMS 2014 m. spalio 14 d. išvadą; 3) priteisti iš Lietuvos
valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 100 000 Lt
neturtinei žalai atlyginti.
Pareiškėjas paaiškino, jog pateikė Vilniaus miesto CMS prašymą pakeisti jo asmenį
identifikuojančius duomenis (vardą ir pavardę), kad jie atitiktų jo tikrąjį lytinį identitetą,
t. y. iš vyriškų į moteriškus. Vilniaus miesto CMS 2014 m. spalio 14 d. surašė išvadą,
kuria nusprendė netenkinti jo prašymo ir nekeisti vardo bei pavardės, ir kurią Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento direktorė 2014 m.
spalio 22 d. sprendimu patvirtino.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Teismas nurodė, jog pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriuo taip pat suformulavo
reikalavimą įpareigoti VĮ Registrų centrą pakeisti pareiškėjo asmens kodą, kad jis atitiktų
pareiškėjo lytinę tapatybę. Teismo vertinimu, pareiškėjo keliami reikalavimai dėl civilinės
būklės akto teisėtumo nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme, o reikalavimas dėl
neturtinės žalos atlyginimo – administraciniame teisme.
Specialioji teisėjų kolegija, analizuodama kreipimosi motyvus, nurodė, jog
bylų dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo,
ištaisymo ar anuliavimo nagrinėjimą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso XXXII
skyrius, kurio 514 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimas dėl civilinės būklės
akto registravimo, akto įrašo atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo
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paduodamas civilinės metrikacijos įstaigos, atsisakiusios registruoti civilinės būklės
aktą, atkurti, papildyti, pakeisti, ištaisyti ar anuliuoti civilinės būklės akto įrašą, buveinės
apylinkės teismui. Taigi, ginčai dėl civilinės būklės aktų registravimo yra teismingi
bendrosios kompetencijos teismams. Specialioji teisėjų kolegija kartu pažymėjo, jog
pareiškėjo ginčijamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų
departamento 2014 m. spalio 22 d. sprendimas patvirtinti Vilniaus miesto CMS 2014 m.
spalio 14 d. išvadą, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas pakeisti jo vardą ir pavardę,
yra priimtas sprendžiant klausimą dėl civilinės būklės akto pakeitimo, o ne ministerijai
vykdant viešąjį administravimą. Todėl keliamas ginčas dėl Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo priimti sprendimą,
kuriuo būtų atsisakoma patvirtinti Vilniaus miesto CMS išvadą, yra teismingas
bendrosios kompetencijos teismui.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog reikalavimas, susijęs su žalos, atsiradusios
dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimu, taip pat reikalavimas
įpareigoti pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis yra teismingi
administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 str. 1 d. 1 ir 3 p.),
tačiau 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 byloje vyrauja (dominuojančio teisinio santykio taisyklė)
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 2 d., Civilinio proceso kodekso 36 str.
2 d.). Specialioji teisėjų kolegija sprendė, jog šiuo atveju byloje pareikšti reikalavimai
yra tarpusavyje susiję, todėl juos išskirti į atskiras bylas netikslinga, o byloje vyraujant
civiliniams teisiniams santykiams, visų pareikštų reikalavimų pagrįstumas turi būti
sprendžiamas, ginčą nagrinėjant bendrosios kompetencijos teisme (2017 m. rugsėjo
18 d. nutartis byloje S. S. prieš Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, Lietuvos
valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, teismingumo bylos
Nr. T-57/2017).
2.2.4. Dėl reikalavimo atlyginti žalą, kildinamą iš prokuroro, gynusio viešąjį
interesą, veiksmų
Pareiškėjas BUAB „Baltijos pirkliai“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį
teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Klaipėdos
apygardos prokuratūros, 8 000 000 Eur atlyginti turtinei žalai, kuri atsirado dėl Klaipėdos
apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro neteisėtų veiksmų, t. y. dėl to, kad
prokuroras, gindamas viešąjį interesą, nepagrįstai ir neteisėtai inicijavo administracinę
bylą bei prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą priimti atsisakė
nurodęs, kad byla nepriskirtina nagrinėti administraciniam teismui.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjo atskirąjį
skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė,
jog Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį
interesą, kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą dėl administracinių
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aktų panaikinimo ir reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, tačiau Klaipėdos
apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu prokuroro prašymą
atmetė, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartimi,
išnagrinėjęs prokuroro apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko
galioti. Teismas pažymėjo, kad prokuroras, spręsdamas klausimus dėl viešojo intereso
gynimo, vykdo vieną iš savo funkcijų – padeda užtikrinti teisėtumą. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, atsižvelgęs į tai bei Administracinių bylų teisenos įstatymo
18 straipsnio 2 dalies nuostatas, kėlė abejones, ar minėta byla turi būti nagrinėjama
administraciniame teisme.
Šalindama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo abejones, Specialioji
teisėjų kolegija pirmiausiai nurodė, jog ginčai dėl žalos atlyginimo yra civilinio pobūdžio
ir pagal bendrą taisyklę jie yra priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui
(Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.). Administraciniai teismai nagrinėja tik
tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo
administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.).
Žalos, padarytos atitinkamais ikiteisminio tyrimo pareigūnų ar prokuroro neteisėtais
veiksmais, atlyginimo klausimus reglamentuoja Civilinio kodekso 6.272 straipsnis,
ir tokie ginčai yra teismingi bendrosios kompetencijos teismams (Civilinio proceso
kodekso 1 str. 1 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo 18 str. 2 d.).
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjo keliamas
reikalavimas dėl žalos atlyginimo nėra grindžiamas prokuratūros veiksmais viešojo
administravimo srityje. Prokuratūra, vykdydama jai priskirtas funkcijas bei spręsdama
dėl pagrindo ginti viešąjį interesą, iš esmės padeda užtikrinti teisėtumą bei padeda
teismui vykdyti teisingumą, todėl ginčas dėl prokuroro procesinių veiksmų įgyvendinant
Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtintą viešojo intereso gynimo funkciją, yra
teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Taigi prokuroro, ginančio viešąjį interesą,
kreipimasis į administracinį teismą dėl administracinių aktų panaikinimo ir reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo nėra veiksmai viešojo administravimo srityje, todėl šiuo
atveju pareiškėjo keliamas ginčas nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo
17 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinių teismų nagrinėjamų bylų
kategoriją, todėl turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2017 m.
lapkričio 24 d. ir 2017 m. gruodžio 19 d. nutartys byloje BUAB „Baltijos pirkliai“ prieš
Lietuvos valstybę, atstovaujamą Klaipėdos apygardos prokuratūros, teismingumo bylos
Nr. T-109-2017).
2.2.5. Dėl akto, susijusio su valstybinių įmonių reorganizavimo procedūra,
apskundimo
Pareiškėjai VĮ Kauno miškų urėdija, VĮ Jonavos miškų urėdija, Lietuvos miško
ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija su skundu kreipėsi į
Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami pripažinti neteisėtu ir panaikinti
Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Generalinio miškų urėdo
2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. 1B-155 ,,Dėl Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos
ministerijos Generalinio miškų urėdo 2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1B-154 ,,Dėl
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valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimo“ pakeitimo“.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų
skundą nustatęs, kad ginčijamas įsakymas laikytinas tarpinio procedūrinio pobūdžio
dokumentu, kurio įgyvendinimas siejamas su galutinio sprendimo dėl reorganizavimo
priėmimu.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjų atskirąjį
skundą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad ginčijamu įsakymu Generalinis miškų
urėdas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių
įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 647
,,Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“, įpareigojo valstybės
įmonių miškų urėdijų miškų urėdus atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su urėdijų
reorganizavimo prijungimo būdu. Atsižvelgus į teisinį reglamentavimą, įtvirtintą Miškų
įstatyme, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, teismui kilo abejonė, ar nagrinėjama
situacija nepatenka į civilinės teisės reguliavimo sritį.
Nagrinėdama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą, Specialioji
teisėjų kolegija pirmiausiai nurodė, jog Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo
18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonė gali būti reorganizuojama Civilinio
kodekso nustatytais jungimo bei skaidymo būdais. Pagal to paties straipsnio 3
dalį reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių įmonių vadovai įmonės
reorganizavimo sąlygas parengia po to, kai Vyriausybė priima nutarimą ar savivaldybės
taryba priima sprendimą sutikti reorganizuoti įmonę. Reorganizavime dalyvaujančių
juridinių asmenų valdymo organų parengtų juridinio asmens reorganizavimo sąlygų
turinį reglamentuoja Civilinio kodekso 2.99 straipsnis „Reorganizavimo sąlygos ir
reorganizavimo ataskaita“.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog aptariamoje byloje ginčijamu Generalinės
miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Generalinio miškų urėdo 2017 m. rugsėjo
7 d. įsakymu Nr. 1B-155 valstybės įmonių miškų urėdijų miškų urėdai iš esmės
yra įpareigoti, be kita ko, sudaryti valstybės įmonės miškų urėdijų reorganizavimo
prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvaujančios VĮ Valstybinio miškotvarkos
instituto reorganizavimo sąlygų aprašą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su
valstybės įmonių reorganizavimu. Taigi ginčijamas įsakymas yra priimtas Generalinei
miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos įgyvendinant valstybės įmonių miškų urėdijų
savininko teises ir yra susijęs ne su viešuoju administravimu, bet su juridinio asmens
reorganizavimu, t. y. civiliniais teisiniais santykiais. Atsižvelgiant į tai, Specialioji
teisėjų kolegija konstatavo, kad kilęs ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir turi būti
nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 1 str.
1 d., 22 str. 1 d.) (2017 m. gruodžio 28 d. nutartis byloje VĮ Kauno miškų urėdija, VĮ
Jonavos miškų urėdija, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų
federacija prieš Generalinę miškų urėdiją prie Aplinkos ministerijos, teismingumo bylos
Nr. T-126/2017).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
sprendimų apžvalga
3.1. 2017 m. liepos 13 d. prejudicinis sprendimas byloje
UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (C-151/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2003 m. spalio 27 d.
Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (toliau – ir Direktyva 2003/96), 14 straipsnio 1 dalies
c punkto išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ginčą dėl sprendimo atsisakyti grąžinti akcizą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Akcizas – įstatymų leidėjo numatytų prekių vartojimui nustatytas mokestis,
Europos Sąjungos lygmeniu harmonizuotas tiek, kiek jis taikomas atitinkamiems energetikos, apdoroto tabako produktams, elektros energijai, alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams. Šiuo tikslu bendrosios taisyklės dėl akcizų yra įtvirtintos 2008 m. gruodžio 16 d.
Tarybos direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančioje Direktyvą
92/12/EEB, o specialias nuostatas dėl šių produktų nustato struktūrinės direktyvos, įskaitant minėtą Direktyvą 2003/96, bei tarifų suderinimo direktyvos.
Lietuvoje prekes, kurios yra akcizų objektas, bei jų apmokestinimą akcizais, taip
pat šių prekių kontrolės ir gabenimo ypatumus nustato Akcizų įstatymas, be kita ko, į
nacionalinę teisę perkeliantis minėtų Europos Sąjungos aktų nuostatas. Šiame įstatyme
rasime daug nuorodų į kitus nacionalinius aktus, reglamentuojančius atskirus aspektus,
be kita ko, susijusius su akcizais apmokestinamų prekių tiekimu, judėjimu, ženklinimu,
apmokestinimo išimčių taikymu, ūkio subjektų kontrole ir kt. Tai lemia, kad klausimai,
susiję su akcizais ir iš jų kylančius santykius reglamentuojančių normų taikymu yra kompleksiniai, sudėtingi, o nacionalinio reglamentavimo ryšys su Europos Sąjungos teise
implikuoja ir nacionalinių institucijų, įskaitant administracinius teismus, pareigą užtikrinti Sąjungos teisės viršenybę bei jos veiksmingumą1, todėl aptariamuose mokestiniuose santykiuose aktualia tampa ir Teisingumo Teismo praktika, įskaitant ir apžvelgiamą
sprendimą.
Kaip minėta, apžvelgiamas sprendimas yra susijęs su Direktyva 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punkto, įtvirtinančio, kad, „<...> nepažeisdamos kitų Bendrijos nuostatų,
1
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valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą tokių
išimčių taikymą ir užkirsti kelią bet kokiam mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui, atleidžia nuo apmokestinimo <...> energetikos produktus, tiekiamus kaip laivų degalai navigacijos Bendrijos vandenyse tikslais (įskaitant žvejybą), išskyrus privačius pramoginius
laivus <...>“, aiškinimu.
Primintina, kad aiškindamas bendrai Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies
nuostatas, Teisingumo Teismas yra pripažinęs, jog joje nustatytas išsamus privalomas atleidimo nuo apmokestinimo atvejų sąrašas, kuriuo valstybės narės turi vadovautis apmokestindamos energinius produktus ir elektros energiją2. Atskleisdamas aptariamos direktyvos
nuostatos turinį, Teisingumo Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad atleidimas nuo vienodo
akcizo taikomas bet kokiai navigacijos komerciniais tikslais operacijai ir negalima daryti jokio skirtumo, priklausančio nuo navigacijos tikslo. Pačioje nuostatoje nėra nurodoma
jokio skirtumo, priklausančio nuo navigacijos tikslo, nes šia direktyva siekiama panaikinti
konkurencijos iškraipymus neatsižvelgiant į komercinės navigacijos rūšį3. Taigi atleidžiant
nuo akcizo už sunaudotas mineralines alyvas laivo Sąjungos vandenyse kelionės tikslas nėra
svarbus, kai kalbama apie navigaciją, kuri yra už atlygį teikiama paslauga4.
Aptariama apmokestinimo išimtis konkrečiai numatyta Akcizų įstatymo
43 straipsnio 1 dalies 2 punkte, o pagal pagrindinėje byloje, kurioje priimtas apžvelgiamas sprendimas, aktualiu ginčo laikotarpiu (2013 m.) galiojusias nuostatas nustatytą teisinį reguliavimą siekiant pasinaudoti aptartomis degalų tiekimo apmokestinimo išimtimis, šis tiekimas turėjo būti atliekamas, be kita ko, Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d.
nutarimu Nr. 792 patvirtintose Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti
orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Konkrečiai pagrindinėje byloje pareiškėjo teisė
į minėtą neapmokestinimą mokesčių administratoriaus buvo paneigta, nes jis nesilaikė
tam tikrų formalių reikalavimų, numatytų minėtose taisyklėse, o būtent – turėti leidimą
(licenciją) vykdyti šį tiekimą, neišrašytas ir nepateiktas atsargų į laivą pakrovimo važtaraštis bei nesurašyta atitinkamo turinio PVM sąskaita faktūra.
Nors minėtais nacionalinėje teisėje nustatytais reikalavimais buvo siekiama užkirsti kelią mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui bei užtikrinti efektyvią apmokestinimo išimčių taikymo kontrolę, apžvelgiamame sprendime Teisingumo Teismas iš esmės
sprendė, kad, kai yra tenkinamos minėtoje Direktyvos 2003/96 nuostatoje nustatytos esminės neapmokestinimo sąlygos, asmens teisė pasinaudoti apmokestinimo išimtimi negali būti paneigta vien dėl to, kad šis asmuo nesilaikė (neatitiko) nacionalinėje teisėje nustatytų, tokių kaip minėtų, formalių reikalavimų.
Taigi, šiuo sprendimu Teisingumo Teismas dar sykį patvirtino, kad Direktyvos
2003/96 14 straipsnio 1 dalyje yra numatyti atleidimo nuo akcizo atvejai yra privalomi
valstybėms narėms, o besąlyginio pareigos atleisti nuo apmokestinimo pobūdžio niekaip negali paneigti diskrecija, valstybėms narėms suteikiama jau minėtame Direktyvos
2003/96 14 straipsnio 1 dalies pirma sakinio dalimi.
2
3
4

Žr. Teisingumo Teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimo byloje KLE, C-5/14, 45 p. ir jame nurodytą šio
teismo praktiką
Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 4 d. sprendimo byloje Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaf,
C-389/02, 25 ir 29 p.
Teisingumo Teismo 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimo byloje SeaFighter, C-505/10, 17 p.; 2007 m. kovo 1
d. sprendimo byloje Jan De Nul, C-391/05, 37 p.
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Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“
Estijos įmonės užsakymu pastatė kroviniams gabenti skirtą jūrinį laivą. Įmonė įsigijo
80 600 litrų degalų, supylė juos tiesiai į laivo, dėl kurio kilo ginčas, kuro bakus ir sumokėjo už juos akcizą. Dalis šių degalų buvo sunaudota laivo bandymams prieš pristatant jį
užsakovui. Priėmimo–perdavimo protokolu UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ perdavė užsakovui nuosavybės teisę, visas teises ir interesus į laivą, dėl kurio kilo ginčas, taip
pat jame buvusią įrangą ir atsargas, įskaitant 73 030 litrų per iki pristatymo atliktus laivo
bandymus nesunaudotų degalų. Gavęs šį laivą, užsakovas organizavo jo plaukimą be krovinio iš Klaipėdos uosto į Štralzundo uostą (Vokietija). Ten į laivą buvo pakrautas jo pirmasis komercinis krovinys, kurį laivas už atlygį nugabeno į Santanderio uostą (Ispanija).
UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą grąžinti akcizą, sumokėtą už į minėto laivo kuro bakus supiltus degalus, kuriuos
užsakovas išgabeno iš Lietuvos teritorijos. Tačiau mokesčių administratorius atsisakė
tenkinti pareiškėjo prašymą nurodžiusi, kad patiekdama nurodytus degalus užsakovui
UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ nesurašė nacionalinėje teisėje numatytos formos
ir turinio apskaitos dokumentų ir neturėjo nustatyta tvarka išduotos licencijos vykdyti
degalų tiekimą laivams.
Ginčui dėl tokio mokesčių administratoriaus sprendimo pasiekus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į
Teisingumo Teismą, prašydamas išaiškinti, ar Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies
c punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatytas atleidimas nuo mokesčio taikomas degalams, panaudotiems nuplukdyti laivui be krovinio iš vienos (šiuo
atveju laivo statybos vietos) valstybės narės uosto į kitos valstybės narės uostą, kad ten į
laivą būtų pakrautos prekės, kurias paskui reikia nugabenti į trečios valstybės narės uostą.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia nurodė, kad iš Direktyvos 2003/96
14 straipsnio 1 dalies c punkto formuluotės matyti, jog šioje nuostatoje numatytam
atleidimui nuo mokesčio keliama sąlyga, kad energetikos produktai būtų naudojami
kaip degalai navigacijai Sąjungos vandenyse. Dėl šioje nuostatoje numatytos sąvokos
„navigacija“ ši Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad šioje nuostatoje numatytas
atleidimas nuo mokesčio taikomas bet kokiai komercinės navigacijos operacijai,
neatsižvelgiant į šios navigacijos tikslą. Todėl, taikant nurodytą atleidimą nuo mokesčio
laivo vykdomos kelionės Sąjungos vandenyse tikslas nėra svarbus, kai kalbama apie
navigaciją, apimančią už užmokestį teikiamą paslaugą, t. y. pagal minėtą sąvoką „navigacija“ reikalaujama, kad paslaugų už atlygį teikimas būtų neatsiejamas nuo laivo judėjimo.
Atitinkamai, navigacijos operacijų, tiesiogiai neskirtų teikti paslaugoms už atlygį, negalima prilyginti laivo naudojimui komerciniais tikslais, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą ir ją taikant, todėl joms netaikomas minėtas atleidimas nuo mokesčio.
Dėl pagrindinės bylos Teisingumo Teismas pažymėjo, kad laivo plaukimas iš
Klaipėdos uosto į Štralzundo uostą buvo pirmas būtinas ir neišvengiamas navigacijos komerciniais tikslais etapas, nes vienintelis šio plaukimo tikslas buvo pakrauti prekes į laivą
pastarajame uoste, kad vėliau jos būtų nugabentos į Santanderio uostą, ir kad be nurodyto plaukimo šios prekių gabenimo paslaugos nebūtų įmanoma suteikti. Atitinkamai buvo
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konstatuota, kad aptariamą plaukimą reikia laikyti navigacijos operacija, tiesiogiai skirta
paslaugoms už atlygį teikti, nagrinėjamu atveju – prekėms gabenti, todėl degalai, sunaudoti tam, kad laivas galėtų įvykdyti šį plaukimą, buvo panaudoti „navigacijai“, kaip tai
suprantama pagal Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat siekė sužinoti, ar Direktyvos
2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas, kaip draudžiantis valstybės
narės teisės aktą, pagal kurį neleidžiama pasinaudoti šioje nuostatoje numatytu atleidimu
nuo mokesčio tuo pagrindu, kad energetikos produktai į laivą patiekti nesilaikant šiame
akte numatytų formalių reikalavimų, nors šis tiekimas tenkina visas aptariamoje nuostatoje numatytas atleidimo taikymo sąlygas.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad ir Direktyvos 2003/96 struktūra, ir jos tikslas yra grindžiami principu, jog energetikos produktai apmokestinami pagal
faktinį jų panaudojimą. Atleidimo nuo mokesčio pareigos besąlyginio pobūdžio niekaip
negali paneigti diskrecija, valstybėms narėms suteikiama pagal įvadinę frazę, vartojamą
minėto 14 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią valstybės narės atleidžia nuo mokesčio „savo
pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir aiškų tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui mokesčių srityje, mokesčių vengimui arba
piktnaudžiavimui“. Be to, Teisingumo Teismas taip pat nusprendė, kad naudodamosi įgaliojimais nustatyti atleidimo nuo mokesčio, numatyto Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1
dalyje, sąlygas valstybės narės turi laikytis Sąjungos teisinės sistemos dalimi esančių bendrųjų teisės principų, tarp kurių yra, be kita ko, proporcingumo principas.
Taigi, nacionalinių institucijų atsisakymas atleisti nuo akcizo energetikos produktus tik dėl to, kad neįvykdytos tam tikros sąlygos, kurių šiam atleidimui taikyti reikia
laikytis pagal nacionalinę teisę, netikrinant remiantis pateiktais įrodymais, ar esminiai
reikalavimai naudoti šiuos energetikos produktus tikslais, suteikiančiais teisę į atleidimą nuo mokesčio, yra įvykdyti, viršija tai, kas būtina užtikrinti šio atleidimo nuo mokesčio teisingą ir aiškų taikymą ir užkirsti kelią sukčiavimui mokesčių srityje, mokesčių
vengimui arba piktnaudžiavimui. Tai reiškia, kad nacionalinės teisės aktas, pagal kurį
Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punkte numatyto atleidimo nuo mokesčio
taikymas susietas su sąlyga, kad suinteresuotasis degalų tiekėjas turėtų licenciją, suteikiančią jam teisę tiekti degalus laivams, ir laikytųsi tam tikrų formalumų, prieštarauja
šios direktyvos bendrai struktūrai ir tikslui, nes pagal jį teisė į šį atleidimą susieta su reikalavimu laikytis formalių sąlygų, nesusijusių su atitinkamų energetinių produktų faktiniu panaudojimu. Taip pat šios sąlygos visai nebūtinos užtikrinant šio atleidimo nuo mokesčio teisingą ir aiškų taikymą ir užkertant kelią sukčiavimui mokesčių srityje, mokesčių
vengimui arba piktnaudžiavimui.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
1. 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos
energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą 14 straipsnio 1 dalies
c punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatytas atleidimas nuo mokesčio taikomas degalams, panaudotiems nuplukdyti laivui be krovinio iš vienos (šiuo
atveju laivo statybos vietos) valstybės narės uosto į kitos valstybės narės uostą, kad ten į
laivą būtų pakrautos prekės, kurias paskui reikia nugabenti į trečios valstybės narės uostą.
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2. Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas kaip
draudžiantis valstybės narės teisės aktą, kaip antai nagrinėjamą pagrindinėje byloje, pagal kurį neleidžiama pasinaudoti šioje nuostatoje numatytu atleidimu nuo mokesčio tuo
pagrindu, kad energetikos produktai į laivą patiekti nesilaikant šiame akte numatytų formalių reikalavimų, nors šis tiekimas tenkina visas aptariamoje nuostatoje numatytas atleidimo taikymo sąlygas.

3.2. 2017 m. liepos 20 d. prejudicinis sprendimas byloje UAB „Gelvora“
prieš Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (C357/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2005 m. gegužės 11 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (toliau – ir Nesąžiningos komercinės
veiklos direktyva) (OL L 149, 2005, p. 22) išaiškinimo (1 punktas). Šis prašymas priimti
prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant UAB „Gelvora“ ir Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) ginčą dėl Tarnybos nutarimo, kuriuo minėtai bendrovei skirta bauda už nesąžiningą komercinę veiklą.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Europos Sąjunga siekia remti vartotojų interesus ir užtikrinti aukšto lygio apsaugą
(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 169 straipsnis). Nesąžininga komercinė veikla,
įskaitant nesąžiningą reklamą, tiesiogiai pažeidžia vartotojų ekonominius interesus, tuo
pačiu netiesiogiai – ir teisėtus konkurentų ekonominius interesus. Todėl sąžiningos komercinės veiklos plėtra prisideda ne tik prie aukšto lygio vartotojų ekonominių interesų
apsaugos, bet ir prie vidaus rinkos sklandaus veikimo.
Valstybių narių įstatymus dėl nesąžiningos komercinės veiklos suderinanti
Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva nustato vieningą bendrą nesąžiningos komercinės veiklos, iškreipiančios vartotojų ekonominį elgesį, draudimą. Siekiant sustiprinti vartotojo pasitikėjimą, bendrasis draudimas turėtų būti vienodai taikomas nesąžiningai
komercinei veiklai, pasitaikančiai bet kokių prekybininko ir vartotojo nesutartinių santykių srityje arba sudarius sutartį bei jos vykdymo metu. Ši direktyva skirta komercinei veiklai, tiesiogiai susijusiai su įtaka vartotojų sprendimams sudaryti sandorį dėl produktų.
Platus rinkoje siūlomų paslaugų ir produktų spektras lemia, jog tam tikrais atvejais dėl vartotojų įtraukimo į tiesiogiai su jais nesusijusius teisinius santykius kyla klausimų, ar Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje įtvirtintas bendras nesąžiningos
komercinės veiklos, iškreipiančios vartotojų ekonominį elgesį, draudimas taikomas konkrečiai ūkio subjekto vykdomai veiklai, pavyzdžiui, skolos išieškojimo pagal vartojimo
kredito sutartį veiklai. Nei Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva, nei ją įgyvendinantis Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas nenustato, kokia konkrečiai komercine veikla besiverčiantiems ūkio subjektams taikomas nesąžiningos
komercinės veiklos draudimas. Todėl apžvelgiamas prejudicinis sprendimas yra aktualus
ir svarbus, kadangi jame pateikiamas išaiškinimas, ar skolų išieškojimo veikla patenka į
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Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo sritį, taip pat akcentuojamas aptariamos direktyvos taikymo sričiai nustatyti svarbus komercinės veiklos kriterijus.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje UAB „Gelvora“, privati skolų išieškojimo bendrovė, su bankais
sudarė reikalavimų perleidimo sutartis ir pagal jas įgijo reikalavimo teises, atsiradusias
iš reikalavimus perleidusių bankų su vartotojais sudarytų vartojimo kredito sutarčių.
Remdamasi reikalavimų perleidimo sutartimis, UAB „Gelvora“ ėmėsi išieškojimo iš skolininkų veiksmų, kai kuriais atvejais tuo pat metu antstoliai vykdė priverstinio išieškojimo procedūras pagal galutinius teismo sprendimus.Tokiomis aplinkybėmis keturi vartotojai padavė Tarnybai skundą dėl UAB „Gelvora“. Tarnyba pripažino, kad UAB „Gelvora“
pažeidė nacionalinės teisės nuostatas, susijusias su komercinės veiklos, laikomos nesąžininga, draudimu. Tarnyba konstatavo, kad UAB „Gelvora“ vykdant prekybos veiklą
pažeista Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio
1 dalis (,,Nesąžininga komercinė veikla draudžiama“) ir jai skyrė 3 475,44 EUR baudą.
UAB „Gelvora“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė skundą, kuriame
prašė panaikinti Tarnybos nutarimą. 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu teismas atmetė
UAB „Gelvora“ skundą kaip nepagrįstą. Teismas, be kita ko, pripažino, kad skolininkų ir
UAB „Gelvora“ santykiai buvo vartojimo santykiai, ir nusprendė, kad ši bendrovė buvo
komercinės veiklos subjektas, teikiantis vartotojams produktą ar paslaugą – skolų administravimą. UAB „Gelvora“ dėl tokio sprendimo padavė apeliacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Prejudicinį sprendimą priimti paprašęs teismas savo klausimais iš esmės siekė išsiaiškinti, ar privačios skolų išieškojimo bendrovės ir įsipareigojimų pagal vartojimo
kredito sutartį nevykdančio skolininko, kurio skola buvo perleista šiai bendrovei, teisiniai santykiai patenka į Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo sritį ir, jeigu taip, ar veikla, kurią tokia bendrovė vykdo siekdama išieškoti skolą, patenka į sąvoką „produktas“, kaip ji suprantama pagal šios direktyvos 2 straipsnio c punktą. Prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat klausia, ar atsakymas būtų toks
pats, net jeigu skola buvo patvirtinta teismo sprendimu ir šis sprendimas buvo perduotas
vykdyti antstoliui.
Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo skolų išieškojimo bendrovėms
Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 2 straipsnio d punkte vartojant ypač
plačią formuluotę „komercinė veikla“, ji apibrėžta kaip „bet kuris prekybininko [komercinės veiklos subjekto] atliekamas veiksmas, neveikimas, elgesys arba pareiškimas, komercinis pranešimas, įskaitant reklamą ir prekybą, tiesiogiai susijęs su produkto pirkimo
skatinimu, pardavimu arba tiekimu vartotojams“. Kita vertus, pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 3 straipsnio 1 dalį, siejamą su 13 konstatuojamąja dalimi, ši direktyva taikoma nesąžiningai komercinei veiklai, kurią įmonė vykdo, net ir nesant jokių
sutartinių santykių, prieš sudarant sutartį ar ją sudarius arba sutarties sudarymo metu ar
ją vykdant. Taigi žodžių junginys „tiesiogiai susijęs su produkto <...> pardavimu“ apima
visus veiksmus, kurių imamasi ne tik dėl sutarties sudarymo, bet ir dėl jos vykdymo, ir,
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be kita ko, veiksmus, kurių imamasi siekiant, kad už produktą būtų sumokėta.
Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad UAB „Gelvora“
perleisti reikalavimai atsirado teikiant paslaugą, t. y. suteikiant kreditą, ir už tai atlyginama
grąžinant kreditą įmokomis, taikant iš anksto nustatytą palūkanų normą.Taigi skolų išieškojimo paslaugos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, gali būti laikomos „produktu“, kaip jis suprantamas pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 2 straipsnio
c punktą. Be to, šios išvados nepaneigia prejudiciniuose klausimuose nurodyta aplinkybė,
kad išieškojimo veiksmų imasi juridinis asmuo, įgijęs reikalavimo teisę į vartotojo skolą,
pirminiam kreditoriui perleidus šią teisę, ir šio vartotojo atžvilgiu veikiantis kaip komercinės veiklos subjektas. Nors skolų išieškojimo bendrovė, kaip antai UAB „Gelvora“, neteikia
vartotojui pačios vartojimo kredito paslaugos, jos vykdoma veikla, t. y. jai perleistų skolų
išieškojimas, patenka į „komercinės veiklos“, kuri gali būti nesąžininga, sąvoką, kaip ji suprantama pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą, nes veiksmai, kurių ji imasi,
gali turėti įtakos vartotojo sprendimui dėl mokėjimo už produktą.
Byloje pažymėta, kad, viena vertus, vartotojo skolos išieškojimo sąlygos gali būti
tokios svarbios, kad gali turėti lemiamą įtaką vartotojo sprendimui sudaryti kredito sutartį, ypač kai veiksmai, kurių imamasi išieškant skolą, yra tokių formų, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje. Kita vertus, atmetus galimybę taikyti Nesąžiningos komercinės
veiklos direktyvą, kiek tai susiję su kredito grąžinimo veiksmais reikalavimų perleidimo
atveju, gali būti pakenkta pagal šią direktyvą vartotojams suteiktos apsaugos veiksmingumui, nes komercinės veiklos subjektai galėtų mėginti atskirti išieškojimo etapą, kad
nebūtų taikomos minėtoje direktyvoje įtvirtintos apsaugos nuostatos. Galiausiai dėl tos
pačios priežasties aplinkybė, kad teismo sprendimu buvo patvirtinta, jog skola turi būti
sumokėta, ir kad skolų išieškojimo bendrovė, vykstant šiai vykdymo procedūrai, ėmėsi
savarankiškų išieškojimo veiksmų, neturi jokios įtakos teikiamam atsakymui. Be to, kad,
ėmusis tokių veiksmų tuo metu, kai antstolis oficialiai atlieka vykdymo procedūrą, vartotojas gali būti suklaidintas dėl jo atžvilgiu vykdomos procedūros pobūdžio, siekiant
užtikrinti pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą vartotojui garantuojamos
apsaugos veiksmingumą, reikia, jog komercinės veiklos subjektui, nusprendusiam veikti
savarankiškai, kad išieškotų skolas, būtų taikomos šios direktyvos nuostatos dėl veiksmų,
kurių jis imasi savo iniciatyva vykstant priverstinio vykdymo procedūrai.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) nusprendė:
2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti
Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/
EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 turi
būti aiškinama taip, kad į jos materialinę taikymo sritį patenka skolų išieškojimo bendrovės
ir įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį nevykdančio skolininko, kurio skola buvo
perleista šiai bendrovei, teisiniai santykiai. Į sąvoką „produktas“, kaip ji suprantama pagal
šios direktyvos 2 straipsnio c punktą, patenka veikla, kurią tokia bendrovė vykdo siekdama
išieškoti skolą. Šiuo atžvilgiu neturi reikšmės aplinkybė, kad skola buvo patvirtinta teismo
sprendimu ir šis sprendimas buvo perduotas vykdyti antstoliui.
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3.3. 2017 m. spalio 25 d. prejudicinis sprendimas byloje
MajidShiri (C-201/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas iš esmės dėl 2013 m. birželio
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi
valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo
kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31; toliau – reglamentas „Dublinas III“),
27 straipsnio 1 dalies ir 29 straipsnio 1 ir 2 dalių išaiškinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Atvirų sienų ir laisvo judėjimo erdvėje reikia turėti bendrą visai Europos Sąjungai
požiūrį į prieglobstį. Europos Sąjungos valstybės narės prisiėmė bendrą atsakomybę prieglobsčio prašytojus priimti orumo nežeminančiomis sąlygomis, užtikrinant, kad su jais būtų
elgiamasi sąžiningai, o jų bylos būtų nagrinėjamos laikantis vienodų standartų, kad nepriklausomai nuo to, kur prieglobsčio prašytojas pateikia savo prašymą, rezultatas būtų panašus.
Atsižvelgiant į precedento neturėjusių migrantų srautus 2015 m., kurių vis daugiau plūsta į
Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių, Europos Sąjunga turi turėti tvirtą krizinį perkėlimo mechanizmą ir galėti struktūriškai ir veiksmingai spręsti problemas, kurias gali sukelti krizė prieglobsčio srityje. Toks mechanizmas turėtų būti skubiai aktyvuotas bet kurios krizę patiriančios valstybės narės atžvilgiu, jei krizės mastas daro didelį spaudimą net gerai parengtoms ir
veikiančioms prieglobsčio sistemoms, drauge atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės dydį.
Reglamente „Dublinas III“ nustatyta, kuri Europos Sąjungos šalis yra atsakinga už
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Tai užtikrina prašytojams geresnę apsaugą, kol bus nustatytas jų statusas. Reglamentu taip pat sukurta nauja sistema, skirta išankstiniam problemų nacionalinėse prieglobsčio ar priėmimo sistemose nustatymui ir kovai su jų priežastimis, kol jos nesukėlė didelės krizės. Nors „Dublinas III“ reglamentas taikomas tik specifinių
krizės situacijų atitinkamoje valstybėje narėje atveju ir iš esmės yra laikino pobūdžio, tačiau, turint omenyje tai, kad situacija Artimuosiuose Rytuose negerėja, o ir prašymai dėl
tarptautinės apsaugos suteikimo gali būti teikiami ne tik krizės metu, atsakingos valstybės
nustatymas išlieka aktualus ne tik pabėgėlių krizės, tačiau ir įprastu metu.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad Reglamentu „Dublinas III“ padaryta keletas ankstesnės reglamentu „Dublinas II“ nustatytos tvarkos pakeitimų. Šio teisės akto 19 konstatuojamojoje dalyje pažymėtas vienas iš žymesnių ES teisės aktų leidėjo padarytų pakeitimų siekiant individualiems prašytojams suteikti didesnę apsaugą. Taigi reglamentas
„Dublinas III“ labai skiriasi nuo ankstesnio reglamento „Dublinas II“. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dėl reglamentu „Dublinas III“ padarytų pakeitimų (trečia taisyklių
dėl valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių prašytojo pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų redakcija)
Teisingumo Teismo senesnė praktika dėl reglamento „Dublinas II“ aiškinimo tapo nebeaktuali – toks požiūris patvirtintas didžiosios kolegijos sprendimuose bylose Ghezelbash,
C63/15 ir Karim, C155/15.
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2017 metais LVAT išnagrinėjo beveik trigubai daugiau prieglobsčio bylų nei
2016 metais. Tokiomis aplinkybėmis svarbu užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos atsižvelgtų į reglamento „Dublinas III“ nuostatas ir į aktualius
Teisingumo Teismo išaiškinimus.
Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime išaiškino, kad pagal reglamentą
„Dublinas III“ nustatyto šešių mėnesių termino, per kurį tarptautinės apsaugos prašytojas gali
būti perduotas atsakingai valstybei narei, kuri sutiko jį perimti, galiojimo pasibaigimas lemia
atsakomybės automatinį perėjimą prašančiajai valstybei narei ir pareiškėjas gali tuo remtis.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pareiškėjas pagrindinėje byloje M. Shiri į valstybių narių teritoriją pateko per
Bulgariją. 2015 m. vasario 19 d. šioje valstybėje narėje jis pateikė tarptautinės apsaugos
prašymą. Vėliau, 2015 m. kovo 7 d., jis pateikė tarptautinės apsaugos prašymą Austrijoje.
2015 m. kovo 9 d. tarnyba paprašė Bulgarijos valdžios institucijų atsiimti M. Shiri.
2015 m. kovo 23 d. Bulgarijos valdžios institucijos sutiko patenkinti šį prašymą atsiimti
M. Shiri. 2015 m. liepos 2 d. tarnyba M. Shiri tarptautinės apsaugos prašymą pripažino nepriimtinu, taip pat nurodė išsiųsti jį iš šalies ir konstatavo, kad jį galima perduoti Bulgarijai. M. Shiri apskundė šį sprendimą Austrijos Federaliniam administraciniam
teismui ir paprašė sustabdyti sprendimo dėl perdavimo vykdymą. Nenagrinėdamas
pastarojo prašymo, minėtas teismas 2015 m. liepos 20 d. panaikino minėtą sprendimą
remdamasis tuo, kad dėl M. Shiri pažeidžiamumo, kurį lėmė jo sveikatos būklė, tarnyba
turėjo išnagrinėti galimybę pasinaudoti reglamento „Dublinas III“ 17 straipsnio 1 dalyje
numatyta teise. Panaikinus minėtą sprendimą, naujame, 2015 m. rugsėjo 3 d. priimtame,
sprendime tarnyba pripažino M. Shiri pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą nepriimtinu, nurodė jį išsiųsti iš šalies ir konstatavo, kad jį galima perduoti Bulgarijai. Dėl šio
sprendimo M. Shiri vėl pateikė skundą. Papildomose pastabose M. Shiri teigė, kad, praėjus reglamento „Dublinas III“ 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytam šešių mėnesių perdavimo terminui (pasibaigusiu papildomų pastabų pateikimo dieną), Austrijos Respublika
tapo už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakinga valstybe nare. 2015 m.
rugsėjo 30 d. sprendimu Federalinis administracinis teismas atmetė skundą, nepriimdamas sprendimo dėl prašymo sustabdyti sprendimo vykdymą. Dėl M. Shiri 2015 m. rugsėjo 23 d. pareiškime, kuriame išdėstomos papildomos pastabos, išplėtoto argumento, jog
pasibaigė reglamento „Dublinas III“ 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas šešių mėnesių
terminas, jis nusprendė, kad panaikinus 2015 m. liepos 2 d. tarnybos sprendimą ir grąžinus jai bylą nagrinėti iš naujo pradėtas skaičiuoti naujas šešių mėnesių terminas nuo
to momento, kai M. Shiri perdavimas vėl tapo įmanomas, būtent – nuo septintos dienos po to, kai buvo gautas jo pateiktas skundas, tai yra nuo 2015 m. rugsėjo 24 d. Todėl
Federalinis administracinis teismas nusprendė, kad atsakomybė už M. Shiri pateikto
tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą vėl teko Bulgarijos Respublikai ir per tą laiką
neperėjo Austrijos Respublikai. Kasacinį skundą gavęs teismas mano, kad, prieš nusprendžiant dėl galimo M. Shiri taikytino perdavimo termino pasibaigimo, reikia patikrinti,
ar tarptautinės apsaugos prašytojas gali pareikšti, jog praėjus šešių mėnesių perdavimo
terminui atsakomybė už jo prašymo nagrinėjimą perėjo prašančiajai valstybei narei, ir ar
vien šio termino pasibaigimo pakanka tam, kad pereitų atsakomybė.
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Dėl atsakomybės automatinio perėjimo prašančiajai valstybei narei, kai sueina šešių
mėnesių terminas
Antruoju klausimu, kurį Teisingumo Teismas nusprendė nagrinėti pirmiausia,
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar reglamento „Dublinas III“ 29 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad jeigu per šio
reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalyje apibrėžtą šešių mėnesių terminą perdavimas neįvykdomas, atsakomybė automatiškai pereina prašančiajai valstybei narei, ir nebūtina, kad
atsakinga valstybė narė atsisakytų atitinkamą asmenį perimti savo žinion arba jį atsiimti.
Teisingumo Teismas nurodė, kad Reglamento „Dublinas III“ 29 straipsnio 1 dalies
pirmoje pastraipoje numatyta, jog atitinkamas asmuo perduodamas kiek praktiškai įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo to momento, kai kita valstybė narė
patenkina prašymą atitinkamą asmenį perimti savo žinion arba atsiimti, arba nuo galutinio
sprendimo dėl skundo ar peržiūrėjimo priėmimo, jei sprendimo vykdymas buvo sustabdytas. Iš šio reglamento 27 straipsnio 3 dalies c punkto matyti, jog kai nacionalinėje teisėje
numatyta, kad atitinkamam asmeniui suteikiama galimybė prašyti teismo sustabdyti sprendimo dėl perdavimo vykdymą, kol nagrinėjamas jo skundas ar peržiūrimas sprendimas, tas
teismas turi priimti sprendimą per pagrįstą terminą ir, jei prašymas atmetamas, išdėstyti
sprendimą pagrindžiančius motyvus. Minėto reglamento 29 straipsnio 2 dalyje nurodyta,
kad tais atvejais, kai perdavimas per šešis mėnesius neįvykdomas, atsakinga valstybė narė
atleidžiama nuo pareigų atitinkamą asmenį perimti savo žinion arba atsiimti, o atsakomybė
pereina prašančiajai valstybei narei. Teisingumo Teismo nuomone, iš pačios šios nuostatos
formuluotės matyti, kad joje numatytas automatinis atsakomybės perėjimas prašančiajai
valstybei narei ir nereikalaujama jokios atsakingos valstybės narės reakcijos.
Iš tiesų, nors šio reglamento 8 straipsnyje atsakinga valstybė narė įpareigojama sudaryti sąlygas kuo greičiau perduoti prašytoją, jokia šio reglamento nuostata nesuteikia
šiai valstybei narei teisės, tiesiogiai ar netiesiogiai patenkinus prašymą perimti atitinkamą asmenį savo žinion arba jį atsiimti pagal reglamento „Dublinas III“ 22 ar 25 straipsnį,
priimti naują sprendimą dėl ketinimo perimti šį asmenį savo žinion arba jį atsiimti. Taigi,
jeigu per šio reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtą šešių mėnesių terminą perdavimas neįvykdomas, atsakomybė automatiškai pereina prašančiajai valstybei narei, ir
nebūtina, kad atsakinga valstybė narė atsisakytų atitinkamą asmenį perimti savo žinion
arba jį atsiimti.
Dėl tarptautinės apsaugos prašytojo teisės pasinaudoti veiksminga ir sparčia teisių
gynybos priemone, kuri leistų jam remtis šio reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžto šešių mėnesių termino pasibaigimu, kai šis terminas baigėsi vėliau, nei buvo priimtas
sprendimas dėl perdavimo
Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar reglamento „Dublinas III“ 27 straipsnio 1 dalis, siejama su šio
reglamento 19 konstatuojamąja dalimi, aiškintina taip, kad tarptautinės apsaugos prašytojas, skųsdamas sprendimą jį perduoti, gali remtis tuo, jog baigėsi šio reglamento
29 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtas šešių mėnesių terminas.
557

III. Informacinė dalis

Teisingumo Teismas nurodė, kad reglamentu „Dublinas III“ nustatytos perėmimo
savo žinion arba atsiėmimo procedūros turi būti vykdomos laikantis kelių imperatyvių
terminų, tarp kurių – šio reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas šešių mėnesių
terminas. Nors šiomis nuostatomis reglamentuojama perėmimo savo žinion procedūra,
jos, kaip ir minėto reglamento III skyriuje išdėstyti kriterijai, taip pat padeda nustatyti atsakingą valstybę narę. Šio termino pasibaigimas lemia automatinį atsakomybės perėjimą
iš prašančiosios valstybės narės atsakingai valstybei narei, jeigu prašytojo perdavimas iš
pirmosios valstybės narės į antrąją neįvykdytas. Šiomis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti,
kad ginčijamas sprendimas dėl perdavimo priimtas teisingai pritaikius šias procedūras,
teismas, kuriam pateiktas skundas dėl sprendimo perduoti, turi galėti išnagrinėti
tarptautinės apsaugos prašytojo teiginius, jog tas sprendimas priimtas pažeidžiant
reglamento „Dublinas III“ 29 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas, turint omenyje, kad
minėto sprendimo priėmimo dieną prašančioji valstybė narė jau buvo tapusi atsakinga
valstybe nare dėl to, kad pasibaigė šio reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtas
šešių mėnesių terminas.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad reglamento „Dublinas III“ 29 straipsnyje numatyti terminai yra nustatyti ne tik sprendimui dėl perdavimo priimti, bet ir jam įvykdyti. Vadinasi, šie terminai gali pasibaigti jau priėmus sprendimą dėl perdavimo.
Be kita ko, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinėje byloje atitinkamas
asmuo nurodo, jog šio reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtas šešių mėnesių
terminas pasibaigė vėliau, negu buvo priimtas sprendimas dėl perdavimo. Tokioje situacijoje prašančiosios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos negali pradėti
atitinkamo asmens perdavimo kitai valstybei narei; atvirkščiai, jos privalo savo iniciatyva imtis būtinų priemonių pirmosios valstybės narės atsakomybei pripažinti ir nedelsiant
pradėti šio asmens pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą. Atsižvelgiant,
pirma, į reglamento „Dublinas III“ 19 konstatuojamojoje dalyje nurodytą tikslą užtikrinti, laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio, veiksmingą
atitinkamų asmenų teisių apsaugą ir, antra, į tikslą užtikrinti spartų už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymą, tiek paisant tokios
apsaugos prašytojų interesų, tiek siekiant tinkamo šiuo reglamentu sukurtos sistemos
veikimo, prašytojas turi turėti galimybę pasinaudoti veiksminga ir sparčia teisių gynybos
priemone, kuri leistų jam remtis šio reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžto šešių
mėnesių termino pasibaigimu, kai šis terminas baigėsi vėliau, nei buvo priimtas sprendimas dėl perdavimo.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio
arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 29 straipsnio 2 dalis turi būti
aiškinama taip, kad jeigu per šio reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtą šešių
mėnesių terminą perdavimas neįvykdomas, atsakomybė automatiškai pereina prašančiajai valstybei narei, ir nebūtina, kad atsakinga valstybė narė atsisakytų atitinkamą asmenį
perimti savo žinion arba jį atsiimti.
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2. Reglamento Nr. 604/2013 27 straipsnio 1 dalis, siejama su šio reglamento 19 konstatuojamąja dalimi, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis aiškintini taip, kad tarptautinės apsaugos prašytojas turi turėti galimybę pasinaudoti veiksminga
ir sparčia teisių gynybos priemone, kuri leistų jam remtis šio reglamento 29 straipsnio 1 ir
2 dalyse apibrėžto šešių mėnesių termino pasibaigimu, kai šis terminas baigėsi vėliau, nei
buvo priimtas sprendimas dėl perdavimo. Nacionalinės teisės aktuose, kaip nagrinėjamieji
pagrindinėje byloje, pripažįstama tarptautinės apsaugos prašytojo teisė, paduodant skundą
dėl sprendimo jį perduoti, nurodyti aplinkybes, atsiradusias vėliau nei buvo priimtas toks
sprendimas, atitinka šią pareigą numatyti veiksmingą ir sparčią teisių gynybos priemonę.

3.4. 2017 m. lapkričio 15 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
Rochus Geissel prieš Finanzamt Neuss ir
Finanzamt Bergisch Gladbach prieš Igor Butin (C‑374/16 ir C‑375/16)
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą buvo pateikti dėl 2006 m. lapkričio 28 d.
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM direktyva) 168 straipsnio a punkto, 178 straipsnio a punkto ir 226 straipsnio
5 punkto išaiškinimo. Šie prašymai buvo pateikti nagrinėjant Rochus Geissel, likvidatoriaus,
atstovaujančio RGEX GmbH, ginčą su (Vokietijos) mokesčių administratoriaus ir mokesčių
administratoriaus ginčą su Igor Butin dėl šių mokesčių administratorių atsisakymo suteikti
teisę į sumokėto pirkimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) atskaitą remiantis
sąskaitomis faktūromis, kuriose nurodytas adresas, kuriuo su sąskaitą faktūrą išrašiusiu asmeniu galima susisiekti paštu, tačiau kuriuo jis nevykdo jokios ekonominės veiklos.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Primintina, kad pagal PVM direktyvos 178 straipsnio a punktą tam, kad galėtų
įgyvendinti teisę į atskaitą, apmokestinamasis asmuo privalo turėti pagal šios direktyvos
220–236, 238, 239 ir 240 straipsnius išrašytą sąskaitą faktūrą. Tiek pagal PVM direktyvos
226 straipsnio 5 punktą, tiek pagal ją įgyvendinančio Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 6 punktą, vienas iš privalomų PVM sąskaitos faktūros rekvizitų
yra ją išrašiusio prekes tiekiančio ir (ar) paslaugas teikiančio apmokestinamojo asmens
adresas. Tačiau nei PVM direktyvoje, nei nacionalinėje teisėje nėra konkrečiai įtvirtinta,
koks konkrečiai adresas turi būti nurodomas.
Pagrindinėse bylose, kuriose priimtas apžvelgiamas prejudicinis sprendimas buvo
keliamas klausimas dėl apmokestinamųjų asmenų teisės į PVM atskaitą nustačius, kad išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytais adresais prekių tiekėjai nevykdė ekonominės veiklos (nurodytais adresais nebuvo rasti; adresas buvo tik „pašto dėžutė“). Nepaisant
to, kad Europos Sąjungos teisminė institucija ne kartą yra nurodžiusi, jog pagal mokestinio neutralumo principą reikalaujama, kad būtų suteikta teisė į pirkimo PVM atskaitą,
jeigu esminiai reikalavimai yra įvykdyti, net jei apmokestinamieji asmenys neįvykdė kai
kurių formalių reikalavimų5 ir šis nesilaikymas (formalių reikalavimų pažeidimas) neuž5

Pvz., žr. Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo sujungtose bylose Ecotrade, C-95/07 ir
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kerta galimybės pateikti neginčijamo įrodymo, kad esminiai reikalavimai yra įvykdyti6,
pagrindinėse bylose dėl minėtų aplinkybių Vokietijos mokesčių administratoriai vis tiek
paneigė teisę į PVM atskaitą.
Tačiau Teisingumo Teismas apžvelgiamame prejudiciniame sprendime šiuo klausimu sprendė, kad prekių ar paslaugų gavėjui siekiant pasinaudoti teise į PVM atskaitą
nereikalaujama, jog prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ekonominė veikla būtų vykdoma
sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu. Atkreiptinas dėmesys, kad toks aiškinimas, be kita
ko, atitinka Teisingumo Teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimą byloje PPUH Stehcemp
(C‑277/14), kuriame ši Sąjungos teisminė institucija nusprendė, kad buvo įmanoma atskaityti pirkimo PVM remiantis bendrovės, kurią nacionalinis teismas laikė neegzistuojančiu ūkio subjektu, išrašytomis sąskaitomis faktūromis. Net jei nacionalinis teismas
konstatavo, kad šios bendrovės registruotos buveinės nurodytu adresu esantis pastatas
buvo apleistas, Teisingumo Teismas nusprendė, kad faktas, jog jokia ekonominė veikla
negalėjo būti vykdoma šios bendrovės registruotoje buveinėje, nereiškia, kad ši veikla negalėjo būti vykdoma kitose vietose nei ši registruota buveinė.
Pastebėtina, kad nors apžvelgiamame prejudiciniame sprendime pateikti išaiškinimai buvo susiję su kitos valstybės narės (Vokietijos) nacionalinio reguliavimo vertinimu,
pateiktas išaiškinimas yra aktualus ir Lietuvos mokesčių administratoriui bei mokestinius
ginčus nagrinėjančioms institucijoms. Iš tiesų, kaip matyti iš administraciniuose teismuose
nagrinėjamų bylų, neretai mokesčių administratorius PVM sąskaitose faktūrose nurodytą
apmokestinamojo asmens adresą tapatina su jo ekonominės veiklos vieta: pavyzdžiui, prekių tiekimo atveju vertindamas, kad būtent sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu apmokestinamasis asmuo turi turėti infrastruktūrą, reikalingą atitinkamoms prekėms tiekti.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pirmoje iš pagrindinių bylų (byloje C‑374/16) buvo nustatyta, kad RGEX
(Vokietijoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė) 2008 metais prekiavo motorinėmis transporto priemonėmis. Šio laikotarpio PVM deklaracijoje RGEX nurodė, be kita ko, neapmokestinamuosius motorinių transporto priemonių tiekimo Bendrijos viduje sandorius
ir sumokėto pirkimo mokesčio 1 985 443,42 Eur sumą už iš EXTEL GmbH įsigytus 122
automobilius. Mokesčių administratorius nepriėmė RGEX deklaracijos ir 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu nustatė už 2008 m. mokėtiną PVM sumą, remdamasis išvadomis, padarytomis po dviejų specialių PVM patikrinimų. Šis administratorius nusprendė,
kad automobilių tiekimas į Ispaniją, deklaruotas kaip neapmokestinamas, buvo apmokestinamas, nes atitinkami automobiliai nebuvo nugabenti į Ispaniją, bet buvo patiekti
Vokietijos rinkai. Šis administratorius taip pat nusprendė, kad EXTEL išrašytose sąskaitose faktūrose nurodytas pirkimo mokestis negali būti atskaitomas, nes tai buvo „fiktyvi
bendrovė“, kuri savo sąskaitose faktūrose nurodytu adresu neturėjo jokios buveinės.
Antroje pagrindinėje byloje (byloje C‑375/16) buvo nustatyta, kad Igor Butin
2009–2011 m. prekiavo automobiliais Vokietijoje ir pirkimo PVM atskaitos tikslais išrašinėjo sąskaitas faktūras, susijusias su keliais iš Z įmonės nupirktais ir skirtais parduoti automobiliais. Automobiliai buvo perduodami I. Butin arba jo darbuotojams kartais vietoje,
6
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kurioje buvo Z registruota buveinė (nors Z tuo adresu nevykdė prekybos), kartais viešose
vietose, kaip antai – geležinkelio stotyje. Atlikęs I. Butin mokestinį patikrinimą mokesčių
administratorius padarė išvadą, kad iš Z gautose sąskaitose faktūrose nurodytos sumokėtos pirkimo mokesčio sumos negali būti atskaitomos, nes sąskaitose faktūrose nurodytas
tiekėjo adresas yra neteisingas. Buvo konstatuota, kad šis adresas buvo tik „pašto dėžutė“,
o Z neturėjo nuolatinės buveinės Vokietijoje. 2013 m. rugsėjo 13 d. šis mokesčių administratorius pateikė pranešimą apie perskaičiuotą PVM dydį už 2009–2011 m. laikotarpį.
Nacionaliniai teismai nutarė sustabdyti pagrindinių bylų nagrinėjimą ir kreiptis į
Teisingumo Teismą su prašymu pirmiausia išaiškinti, ar PVM direktyvos 168 straipsnio
a punktą ir 178 straipsnio a punktą kartu su 226 straipsnio 5 punktu reikia aiškinti taip,
kad jie draudžia nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias teisė į pirkimo PVM atskaitą
priklauso nuo sąskaitoje faktūroje nurodyto adreso, kuriuo ją išrašęs asmuo vykdo savo
ekonominę veiklą.
Šiuo klausimu Sąjungos teisminė institucija pirmiausia priminė, kad pagal
PVM direktyvos 178 straipsnio a punktą tam, kad galėtų įgyvendinti teisę į atskaitą,
apmokestinamasis asmuo privalo turėti pagal šios direktyvos 220–236, 238, 239 ir
240 straipsnius išrašytą sąskaitą faktūrą. Šios direktyvos 226 straipsnyje išvardyti
rekvizitai, kurie turi būti tokioje sąskaitoje faktūroje. Be kita ko, šio straipsnio 5 punkte
numatyta pareiga nurodyti apmokestinamojo asmens ir įsigyjančio asmens vardą,
pavardę (visą pavadinimą) ir adresą.
Kalbėdamas apie PVM direktyvos 226 straipsnio 5 punkto tekstą, Teisingumo
Teismas pažymėjo, kad bendroji sąvokos „adresas“ prasmė yra plati, įprastinė šios sąvokos
reikšmė apima bet kokį adresą, įskaitant ir pašto dėžutės adresą, jeigu tuo adresu su asmeniu galima susisiekti. Be to, PVM direktyvos 226 straipsnyje nurodyta, kad, nepažeidžiant
specialių šios direktyvos nuostatų, pagal šios direktyvos 220 straipsnį PVM išrašomose sąskaitose faktūrose PVM tikslais turi būti privalomai nurodyti tik šiame straipsnyje minėti
rekvizitai. Iš to matyti, kad reikalavimai, susiję su rekvizitais, turi būti aiškinami siaurai, t. y.
valstybės narės negali numatyti griežtesnių pareigų, nei nustatytos PVM direktyvoje.
Taigi, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, valstybėms narėms nėra leidžiama susieti
teisės atskaityti PVM su sąskaitų faktūrų turiniui keliamomis sąlygomis, kurios nėra aiškiai
numatytos PVM direktyvos nuostatose. Sąskaitos faktūros, kurioje nurodyti PVM direktyvos 226 straipsnyje numatyti rekvizitai, turėjimas yra formali teisės į PVM atskaitą sąlyga.
Turi būti leidžiama atskaityti pirkimo PVM, jeigu įvykdyti esminiai reikalavimai, net jeigu
apmokestinamieji asmenys nesilaikė tam tikrų formalių sąlygų. Todėl sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens adreso nurodymo tvarka negali būti lemiama teisės į PVM atskaitą sąlyga.
Kalbėdamas apie teleologinį PVM direktyvos 226 straipsnio aiškinimą,
Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad rekvizitų, kurie privalo būti nurodyti sąskaitoje faktūroje, tikslas – leisti mokesčių administratoriui atlikti mokėtino mokesčio mokėjimo ir prireikus teisės į PVM atskaitą egzistavimo kontrolę. Šiuo klausimu, sąskaitą
faktūrą išrašiusio asmens adreso, vardo, pavardės (pavadinimo) ir PVM mokėtojo kodo
nurodymas leidžia nustatyti atitinkamo ekonominio sandorio ir specifinio ūkio subjekto,
išrašiusio sąskaitą faktūrą, ryšį. Sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens nustatymas leidžia mokesčių administratoriui patikrinti, ar atskaitytina PVM suma buvo deklaruota ir sumokėta. Toks nustatymas taip pat leidžia apmokestinamajam asmeniui patikrinti, ar sąskaitą
faktūrą išrašęs asmuo yra apmokestinamasis asmuo, kuriam taikytinos PVM taisyklės.
561

III. Informacinė dalis

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė, kad prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo
PVM mokėtojo kodas yra esminė informacija jį (tiekėją) nustatant. Administratorius
gali lengvai šį kodą sužinoti ir patikrinti. Be to, įmonės, norėdamos gauti PVM mokėtojo
kodą, turi užsiregistruoti ir registruodamosi privalo pateikti vietos registracijos kaip
PVM mokėtojo formą kartu su patvirtinamaisiais dokumentais. Iš to, kaip pastebėjo
Sąjungos teisminė institucija, matyti, kad sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens adreso kartu
su vardu, pavarde (pavadinimu) ir PVM mokėtojo kodu nurodymo tikslas yra jį nustatyti
ir leisti mokesčių administratoriui atlikti šio sprendimo minėtą kontrolę.
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad atskaitos tvarka
siekiama visiškai atleisti verslininką nuo vykdant bet kokią ekonominę veiklą mokėtino
ar sumokėto PVM naštos. Vis dėlto, siekiant šios tvarkos tikslo, nėra būtina numatyti
pareigą nurodyti vietos, kurioje sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo vykdo savo ekonominę
veiklą, adresą. Prekių ar paslaugų gavėjui siekiant pasinaudoti teise į PVM atskaitą nereikalaujama, jog prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ekonominė veikla būtų vykdoma sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio a punktą ir 178 straipsnio a punktą kartu su šios
direktyvos 226 straipsnio 5 punktu reikia aiškinti taip, kad jie draudžia nacionalinės teisės nuostatas, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias teisė į pirkimo PVM
atskaitą priklauso nuo sąskaitoje faktūroje nurodyto adreso, kuriuo ją išrašęs asmuo vykdo savo ekonominę veiklą.

3.5. 2017 m. gruodžio 6 d. prejudicinis sprendimas byloje Coty
Germany GmbH prieš Parfümerie Akzente GmbH (C-230/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (toliau –ir SESV) 101 straipsnio 1 dalies ir 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio
3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (OL L 102, 2010, p. 1)
(toliau – ir Reglamentas 330/2010) 4 straipsnio b ir c punktų išaiškinimo. Šis prašymas
pateiktas nagrinėjant Vokietijoje įsteigtos prabangių kosmetikos prekių tiekėjos Coty
Germany GmbH ir tų prekių įgaliotosios platintojos Parfümerie Akzente GmbH ginčą dėl
pastarajai bendrovei nustatyto draudimo pagal Coty Germany ir jos įgaliotųjų platintojų
pasirinktinio platinimo sutartį prekiaujant internetu sutartyje nurodytomis prekėmis naudotis neįgaliotųjų trečiųjų įmonių paslaugomis, kai tas naudojimasis matomas.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
SESV 101 straipsnio 1 dalis kaip nesuderinamus su vidaus rinka draudžia visus įmonių susitarimus, įmonių asociacijų sprendimus ir suderintus veiksmus, kurie gali paveikti
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valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas,
ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje. Tačiau Reglamento 330/2010 2 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad remiantis SESV 101 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas, skelbiama, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma vertikaliesiems susitarimams.
Ši išimtis taikoma tik tada, kai tokiuose susitarimuose yra vertikaliųjų apribojimų. Vis dėlto
Reglamento Nr. 330/2010 4 straipsnyje „Apribojimai, kuriais panaikinamas bendrosios išimties taikymas – pagrindiniai apribojimai“ nurodyta, kad 2 straipsnyje nustatyta išimtis netaikoma vertikaliesiems susitarimams, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai, atskirai ar kartu su kitais
šalių kontroliuojamais veiksniais siekiama: <…> b) apriboti teritoriją, kurioje pirkėjas, kuris
yra susitarimo šalis, gali parduoti sutartyje nurodytas prekes ar paslaugas, arba apriboti klientus, kuriems jis gali parduoti minėtąsias prekes ar paslaugas, nepažeidžiant apribojimo, taikomo jo steigimo vietai; c) apriboti pasirinktinio platinimo sistemos narių, vykdančių mažmeninę prekybą, aktyvius arba pasyvius pardavimus galutiniams vartotojams.
Teisingumo Teismas apžvelgiamu atveju vertino, ar su SESV 101 straipsnio 1 dalimi
suderinama situacija, kai pagal pasirinktinio platinimo sistemą įgaliotasis platintojas turi
teisę siūlyti ir parduoti produktus internetu, tačiau tik su sąlyga, kad įgaliotasis platintojas
savo prekybą internetu tvarkys kaip įgaliotos parduotuvės „elektroninę vitriną“ ir bus išsaugotas produktų prabangos įvaizdis“ ir nenaudos kito komercinio pavadinimo ar nesinaudos
trečiosios įmonės, kuri nėra įgaliotoji Coty Prestige platintoja, paslaugomis, kai tas naudojimasis matomas (pvz., neplatins ginčo prekių ženklo prekes per „amazon.de“ platformą).
Teisingumo Teismas byloje Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (C439/09) jau yra sprendęs dėl konkrečios pasirinktinio platinimo sistemos suderinamumo su SESV 101 straipsnio 1 dalimi ir konstatavęs, kad tikslas išsaugoti prestižinį įvaizdį negali būti teisėtas tikslas,
kad būtų galima apriboti konkurenciją, todėl negali pateisinti to, kad sutarties sąlygai, kuria siekiama tokio tikslo, nebūtų taikoma SESV 101 straipsnio 1 dalis (46 punktas), tačiau
skirtingai nei apžvelgiamu atveju, minėtoje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas teiravosi ne apskritai dėl pasirinktinio platinimo sistemos, o dėl taikant tokią sistemą įgaliotiesiems platintojams nustatytos sutarties specialiosios sąlygos, pagal kurią
visiškai draudžiama internete prekiauti sutartyje nurodytomis prekėmis, be to, prekės šioje
byloje buvo ne prabangos prekės, o kosmetikos ir kūno higienos prekės. Taigi, apžvelgiamas
Teisingumo Teismo sprendimas aktualus ir svarbus tuo, kad jame išaiškinama, jog, pirma,
pasirinktinio platinimo sistema, skirta prabangos prekėms, sukurta pirmiausia tam, kad
būtų išsaugotas šių prekių prabangos įvaizdis, pati savaime nepažeidžia SESV 101 straipsnio 1 dalies, jeigu tenkinamos apžvelgiamame sprendime išdėstytos sąlygos, ir, antra, SESV
101 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas netaikomas sutarties sąlygai, kuri draudžia
pagal pasirinktinio platinimo sistemą veikiantiems autorizuotiems platintojams prabangos
prekes platinti per atpažįstamas trečiųjų asmenų internetines platformas, jeigu ši sutarties
sąlyga atitinka apžvelgiamame sprendime išdėstytus reikalavimus. Sprendime taip pat analizuojama, kaip turėtų būti vertinama aptariama pasirinktinio platinimo sistemos sąlyga išimties pagal Reglamento 330/2010 2 straipsnį taikymo prasme.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje Coty Germany Vokietijoje prekiauja prabangiomis kosmetikos prekėmis. Ji prekiauja tam tikrais šio sektoriaus prekių ženklais per pasirinktinio pla563

III. Informacinė dalis

tinimo tinklą, remdamasi pasirinktinio platinimo sutartimi. Parfümerie Akzente jau daug
metų kaip įgaliotoji platintoja platina Coty Germany prekes stacionariose prekybos vietose
ir internetu. Parfümerie Akzente internete prekiauja iš dalies naudodamasi savo internetine parduotuve ir iš dalies platforma „amazon.de“. Dėl stacionarios prekybos pasirinktinio platinimo sutartyje nustatyta, kad kiekvieną platintojo pardavimo vietą turi patvirtinti
Coty Germany, o tai reiškia, kad kiekviena pardavimo vieta turi atitikti tam tikrus sutartyje
nurodytus reikalavimus dėl tų pardavimo vietų aplinkos, interjero ir įrangos. Į šalių sutartis įtrauktame papildomame susitarime dėl prekybos internetu nustatyta, kad „įgaliotajam
platintojui draudžiama vadintis kitu pavadinimu arba naudotis trečiosios įmonės, kuriai
nebuvo suteiktas įgaliojimas, paslaugomis“. Įsigaliojus Reglamentui Nr. 330/2010, Coty
Germany pakeitė tinklo pasirinktinio platinimo sutartis įskaitant ir papildomą susitarimą,
pastarajame nustatydama, kad „įgaliotasis platintojas turi teisę siūlyti ir parduoti produktus
internetu, tačiau tik su sąlyga, kad įgaliotasis platintojas savo prekybą internetu tvarkys kaip
įgaliotos parduotuvės „elektroninę vitriną“ ir bus išsaugotas produktų prabangos įvaizdis“.
Be to, pagal papildomą susitarimą aiškiai draudžiama naudoti kitą komercinį pavadinimą ir
naudotis trečiosios įmonės, kuri nėra įgaliotoji Coty Prestige platintoja, paslaugomis, kai tas
naudojimasis matomas. Parfümerie Akzente atsisakė pasirašyti padarytus pasirinktinio platinimo sutarties pakeitimus. Coty Germany pareiškė ieškinį nacionaliniame pirmosios instancijos teisme, kad šis uždraustų atsakovei pagrindinėje byloje platinti ginčo prekių ženklo
prekes per „amazon.de“ platformą.
Prejudicinį sprendimą priimti paprašęs teismas savo klausimais iš esmės siekė išsiaiškinti, pirma, ar SESV 101 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prabangos
prekių pasirinktinio platinimo sistema, kuria visų pirma siekiama apsaugoti šių prekių
prabangos įvaizdį, gali būti suderinama su šia nuostata, antra, ar SESV 101 straipsnio
1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja remiantis draudžiama taikyti tokią sutarties nuostatą, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią prabangos prekių pasirinktinio
platinimo sistemoje, kuria visų pirma siekiama apsaugoti šių prekių prabangos įvaizdį,
dalyvaujantiems įgaliotiesiems platintojams draudžiama matomai naudotis trečiųjų šalių
platformomis ir internete parduoti sutartyje numatytas prekes, taip pat ar nagrinėjamai
sutarties sąlygai galima taikyti išimtis ir ar Reglamento Nr. 330/2010 4 straipsnis turi būti
aiškinamas taip, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis prabangos prekių
pasirinktinio platinimo sistemos nariams, kurie rinkoje dirba kaip platintojai, nustatytas draudimas prekiaujant internetu naudotis trečiųjų įmonių paslaugomis, kai tas naudojimasis matomas, yra klientų apribojimas, kaip tai suprantama pagal šio reglamento
4 straipsnio b punktą, ar pasyvaus pardavimo galutiniams vartotojams ribojimas, kaip tai
suprantama pagal to reglamento 4 straipsnio c punktą.
Dėl prabangos prekių pasirinktinio platinimo sistemos, kuria visų pirma siekiama
apsaugoti šių prekių prabangos įvaizdį
Dėl pasirinktinio platinimo sistemą sudarančių susitarimų Teisingumo Teismas
priminė ankstesnę savo praktiką ir nurodė, kad tokiais susitarimais neišvengiamai daroma įtaka konkurencijai vidaus rinkoje, tačiau pasirinktinio platinimo tinklo organizavimui netaikomas SESV 101 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas, jei perpardavėjai
pasirenkami remiantis objektyviais kokybiniais kriterijais, vienodai nustatytais visiems
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potencialiems perpardavėjams ir taikomais nediskriminuojant, jei tokio platinimo tinklo
reikia dėl atitinkamos prekės savybių siekiant apsaugoti jos kokybę ir užtikrinti gerą jos
naudojimą ir, galiausiai, jei nustatytais kriterijais neviršijama tai, kas būtina. Dėl klausimo, ar pasirinktinis platinimas gali būti reikalingas prabangos prekėms, Teisingumo
Teismas taip pat priminė, kad tokių prekių kokybė priklauso ne tik nuo materialių savybių, bet ir nuo patrauklumo ir prestižo įvaizdžio, suteikiančių joms prabangos įspūdį, kad
tas įspūdis yra esminis tokių prekių aspektas, kad jas vartotojai išskirtų iš kitų panašių
prekių, ir kad dėl tos priežasties pakenkimas prabangos įspūdžiui gali pakenkti pačiai šių
prekių kokybei. Pasirinktinio platinimo sistemai būdingi požymiai ir sąlygos jau savaime gali apsaugoti kokybę ir užtikrinti tinkamą tokių prekių naudojimą. Taigi prabangos
prekėms dėl jų savybių ir pobūdžio gali prireikti sukurti pasirinktinio platinimo sistemą,
kad būtų apsaugota jų kokybė ir užtikrintas geras naudojimas. Todėl prabangos prekių
pasirinktinio platinimo sistema, kuria visų pirma siekiama apsaugoti šių prekių prabangos įvaizdį, neprieštarauja SESV 101 straipsnio 1 daliai, jeigu laikomasi pirmiau išdėstytų
(apžvelgiamo sprendimo 24 punkte) sąlygų.
Dėl draudimo įgaliotiesiems platintojams matomai naudotis trečiųjų šalių platformomis ir internete parduoti sutartyje numatytas prekes
Teisingumo Teismas nurodė, kad, kaip galima teigti remiantis nagrinėjant pirmąjį
klausimą atliktais vertinimais, atsižvelgiant į šių prekių pobūdį ir joms būdingas savybes,
tikslas apsaugoti jų prabangos įvaizdį pateisina šių prekių pasirinktinio platinimo sistemos organizavimą. Kai taikoma tokia sistema, specialioji sutarties sąlyga, kuria siekiama
apsaugoti aptariamų prekių prabangos įvaizdį, neprieštarauja SESV 101 straipsnio 1 daliai, jeigu perpardavėjai atrenkami, atsižvelgiant į objektyvius kokybinius kriterijus, nustatytus vienodai visiems galimiems perpardavėjams ir taikomus nediskriminuojant, ir
jeigu nustatytais kriterijais neviršijama tai, kas būtina.
Šiuo atveju neginčytina, kad pagrindinėje byloje nagrinėjama sutarties nuostata
siekiama apsaugoti nagrinėjamų prekių prabangos ir prestižo įvaizdį. Be to, prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad ši sąlyga yra objektyvi,
vienoda ir kad ji taikoma nediskriminuojant visiems įgaliotiesiems platintojams. Todėl
reikia patikrinti, ar tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje,
tiekėjo nustatytas draudimas įgaliotiesiems platintojams matomai naudotis trečiųjų
šalių platformomis aptariamas prabangos prekes parduodant internete yra proporcingas
atsižvelgiant į siekiamą tikslą, t. y. ar toks draudimas yra tinkamas siekiant apsaugoti šių
prekių prabangos įvaizdį ir ar juo neviršijama tai, kas būtina tam tikslui pasiekti.
Įgaliotiesiems platintojams nustatyta pareiga internete parduoti sutartyje numatytas prekes tik naudojantis savo internetinėmis parduotuvėmis ir draudimas naudotis kitu
komerciniu pavadinimu bei matomai naudotis trečiosiomis platformomis tiekėjui iš karto
užtikrina, jog parduodant šias prekes elektroninėje erdvėje, tos prekės bus siejamos išimtinai su įgaliotaisiais platintojais. Kadangi toks siejimas yra vienas iš taikant tokią sistemą
siekiamų tikslų, pagrindinėje byloje nagrinėjamas draudimas yra nuoseklus ribojimas, atsižvelgiant į pasirinktinio platinimo sistemai būdingas savybes. Todėl jeigu dėl šių savybių
pasirinktinio platinimo sistema tampa tinkama priemone prabangios prekių prabangos
įvaizdžiui apsaugoti ir jei taip prisideda prie šių prekių kokybės išsaugojimo, ribojimas,
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kaip antai kylantis iš pagrindinėje byloje aptariamo draudimo, kurio rezultatas būdingas
šioms savybėms, taip pat turi būti laikomas galinčiu apsaugoti tų prekių prabangos įvaizdį
ir kokybę. Be to, aptariamas draudimas leidžia prabangos prekių tiekėjui kontroliuoti, kad
jo prekės bus parduodamos internetu tokioje aplinkoje, kuri atitiktų kokybės reikalavimus,
dėl kurių jis susitarė su įgaliotaisiais platintojais. Jeigu platintojas nesilaiko tiekėjo nustatytų
kokybės reikalavimų, pastarasis gali reikšti pretenzijas šiam platintojui, remdamasis tarp šių
šalių egzistuojančiu sutartiniu ryšiu, o sutartinio ryšio tarp tiekėjo ir trečiųjų šalių platformų nebuvimas yra kliūtis tiekėjui tokiu pagrindu reikalauti, kad naudojantis šiomis platformomis, būtų laikomasi kokybės reikalavimų, kuriuos jis nustatė įgaliotiesiems platintojams.
Prabangos prekių pardavimas internetu per šių prekių pasirinktinio platinimo sistemai nepriklausančias platformas, kai tiekėjas neturi galimybės kontroliuoti, kokiomis sąlygomis
parduodamos jo prekės, kelia pavojų, kad šių prekių pateikimas internete bus sugadintas
ir taip bus padaryta žalos jų prabangos įvaizdžiui, taigi – ir pačiai jų esmei. Atsižvelgiant į
tai, kad šios platformos yra bet kokių prekių pardavimo kanalas, tai, kad prabangos prekės
neparduodamos per tokias platformas ir kad jų pardavimas internetu vyksta tik įgaliotųjų platintojų internetinėse parduotuvėse, prisideda prie prabangos įvaizdžio, kuris susidaro vartotojams, taigi, ir prie vienos iš pagrindinių vartotojų geidžiamų šių prekių savybių
išsaugojimo. Todėl prabangos prekių tiekėjo nustatytas draudimas įgaliotiesiems platintojams matomai naudotis trečiųjų šalių platformomis šias prekes parduodant internetu yra
tinkama priemonė siekiant apsaugoti šių prekių prabangos įvaizdį.
Dėl klausimo, ar pagrindinėje byloje nagrinėjamu draudimu viršijama tai, kas būtina užsibrėžtam tikslui pasiekti, pažymėta, kad, pirma, pagrindinėje byloje nagrinėjama
sąlyga nenustato griežto draudimo įgaliotiesiems platintojams internetu parduoti sutartyje
numatytas prekes. Remiantis šia sąlyga, sutartyje numatytas prekes draudžiama internetu
parduoti tik per trečiųjų šalių platformas, kurių dalyvavimas vartotojams matomas. Todėl
įgaliotiesiems platintojams leidžiama internetu parduoti sutartyje numatytas prekes tiek per
savo interneto svetaines, nes jie turi įgaliotos parduotuvės elektroninę vitriną ir taip išsaugoma prekių prabangos savybė, tiek per neįgaliotųjų trečiųjų šalių platformas, kai jų dalyvavimas vartotojui yra nematomas. Paminėta, kad nepaisant didėjančios trečiųjų šalių platformų svarbos parduodant platintojų prekes, pats svarbiausias platinimo kanalas platinant
internetu vis dėlto yra platintojams priklausančios internetinės parduotuvės, kurias turi
daugiau kaip 90 % apklaustų platintojų. Taigi nustatytas draudimas neviršija to, kas būtina
šių prekių prabangos įvaizdžiui apsaugoti. Atsižvelgiant į tiekėjo ir trečiųjų šalių platformų
sutartinių santykių nebuvimą, kurie jam leistų reikalauti, kad naudojantis šiomis platformomis būtų laikomasi įgaliotiesiems platintojams nustatytų kokybės reikalavimų, tiems
platintojams suteiktas leidimas naudotis tokiomis platformomis, jeigu jos atitinka iš anksto
nustatytus kokybės reikalavimus, negali būti laikomas tokiu pat veiksmingu, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas draudimas. Daryta išvada, kad toks draudimas yra teisėtas, atsižvelgiant į SESV 101 straipsnio 1 dalį, tačiau tai patikrinti privalo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
Dėl Reglamente Nr. 330/2010 nustatytos išimties taikymo
Klausimas, ar pagal SESV 101 straipsnio 3 dalį pagrindinėje byloje nagrinėjamai
sąlygai galima taikyti išimtį pagal Reglamentą Nr. 330/2010, galėtų kilti tik tuo atveju, jei566

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

gu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turėtų nuspręsti, kad ta sąlyga
riboja konkurenciją, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį. Remiantis nutartimi teikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą darytina išvada, kad to reglamento
3 straipsnyje nustatytos rinkos dalies ribos neviršijamos. Todėl šiai sąlygai būtų galima
taikyti to reglamento 2 straipsnyje nustatytą išimtį.
Vis dėlto Reglamentu Nr. 330/2010 draudžiama bendrąją išimtį taikyti tam tikriems ribojimams, kurie gali kelti sunkių antikonkurencinių pasekmių, nepaisant atitinkamų įmonių užimamos rinkos dalies. Kalbama apie to reglamento 4 straipsnyje numatytus pagrindinius apribojimus. Todėl Reglamento Nr. 330/2010 2 straipsnyje numatyta
bendroji išimtis negali būti taikoma pagrindinėje byloje nagrinėjamam draudimui, jei jis
yra vienas iš minėtų pagrindinių apribojimų.
Dėl klientų bei pasyvaus pardavimo galutiniams vartotojams ribojimo
Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 330/2010 4 straipsnio b ir c punktus, pagal kuriuos
šio reglamento 2 straipsnyje numatyta išimtis netaikoma vertikaliesiems susitarimams,
kuriais siekiama arba apriboti teritoriją, kurioje pirkėjas, kuris yra susitarimo šalis, gali
parduoti sutartyje nurodytas prekes ar paslaugas, arba apriboti pasirinktinio platinimo
sistemos narių, vykdančių mažmeninę prekybą, aktyvius arba pasyvius pardavimus galutiniams vartotojams, reikia patikrinti, ar pagrindinėje byloje nagrinėjama sutarties sąlyga
apriboja klientus, kuriems įgaliotieji platintojai gali parduoti aptariamas prabangos prekes, arba ar ta sąlyga ribojami įgaliotųjų platintojų pasyvūs pardavimai galutiniams vartotojams. Šioje byloje nagrinėta sąlyga nedraudžia naudotis internetu parduodant sutartyje numatytas prekes. Remiantis Teisingumo Teismui pateikta bylos medžiaga, matyti,
kad neatrodo, jog būtų įmanoma iš visų pirkėjų internetu išskirti trečiųjų šalių platformų
klientus. Galiausiai taip pat daryta išvada, kad pagal pagrindinėje byloje nagrinėjamą pasirinktinio platinimo sutartį, tam tikromis sąlygomis įgaliotiesiems platintojams leidžiama reklamuotis internete trečiųjų šalių platformose ir naudoti internetines paieškos sistemas taip, kad klientai, naudodamiesi tokiomis paieškos sistemomis, paprastai galėtų rasti
įgaliotųjų platintojų pasiūlymus internete. Tokiomis aplinkybėmis, net jeigu pagrindinėje
byloje aptariamas draudimas riboja konkretų pardavimo internetu būdą, toks draudimas
nėra nei platintojų klientų apribojimas, kaip tai suprantama pagal Reglamento 330/2010
4 straipsnio b punktą, nei įgaliotųjų platintojų pasyvaus pardavimo galutiniams klientams ribojimas, kaip tai suprantama pagal to paties reglamento 4 straipsnio c punktą.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
1. SESV 101 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prabangos prekių pasirinktinio platinimo sistema, kurią taikant visų pirma siekiama apsaugoti šių prekių prabangos įvaizdį, neprieštarauja šiai nuostatai, jeigu perpardavėjai atrenkami atsižvelgiant į
objektyvius kokybinius kriterijus, nustatytus vienodai visiems galimiems perpardavėjams
ir taikomus nediskriminuojant, ir jeigu nustatytais kriterijais neviršijama tai, kas būtina.
2. SESV 101 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiama taikyti pagrindinėje byloje nagrinėjamos sąlygos, pagal kurią prabangos prekių pasirinktinio
platinimo sistemos, taikomos visų pirma siekiant apsaugoti šių prekių prabangos įvaiz567
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dį, įgaliotiesiems platintojams uždrausta matomai naudotis trečiųjų šalių platformomis
sutartyje numatytas prekes parduodant internetu, nes šia sąlyga siekiama apsaugoti tų
prekių prabangos įvaizdį, ji nustatyta vienodai, taikoma nediskriminuojant ir yra proporcinga siekiamam tikslui, o tai, ar taip yra, turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas.
3. 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir
suderintų veiksmų rūšims 4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis prabangos prekių pasirinktinio platinimo sistemos nariams, kurie rinkoje dirba kaip platintojai, nustatytas draudimas prekiaujant internetu
naudotis trečiųjų įmonių paslaugomis, kai tas naudojimasis matomas, nėra nei klientų
apribojimas, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 4 straipsnio b punktą, nei pasyvaus pardavimo galutiniams vartotojams ribojimas, kaip tai suprantama pagal to reglamento 4 straipsnio c punktą.

3.6. 2017 m. gruodžio 20 d. prejudicinis sprendimas byloje
Florea Gousa (C-442/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2004 m. balandžio 29 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (toliau – ir Direktyva,
Direktyva 2004/38/EB) 7 ir 14 straipsnių ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
(toliau – Reglamentas Nr. 883/2004) 4 straipsnio išaiškinimo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 3 dalies b punktą Sąjungos pilietis išlaiko dirbančio asmens statusą – taigi ir teisę gyventi Sąjungos valstybės narės teritorijoje ilgiau kaip tris mėnesius – jeigu „yra tinkamai užregistruotas bedarbis ne savo noru
po to, kai išdirbo daugiau kaip vien[us] metus ir yra užregistruotas kaip ieškantis darbo atitinkamame įdarbinimo biure [atitinkamoje užimtumo tarnyboje]“. Pagrindinėje
byloje keliamos abejonės, ar remiantis įprasta pasakymo „po to, kai išdirbo [samdomu darbuotoju]“ reikšme, tai apima savarankiškai dirbančio asmens atvejį. Įdomu pastebėti, kad Airijos vyriausybės bei į bylą įstojusių Čekijos, Prancūzijos ir Jungtinės
Karalystės vyriausybių nuomone, ši direktyvos nuostata susijusi tik su pagal darbo sutartį
dirbančiais asmenimis.
Direktyvos 2004/38 pirmos keturios konstatuojamosios dalys atskleidžia, kad ja
visų pirma siekiama supaprastinti ir sustiprinti naudojimąsi pagrindine ir individualia
Sąjungos piliečių teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijose. Generalinio
advokato M. Wathelet teigimu, kadangi direktyva siekiama palengvinti naudojimąsi
teise gyventi šalyje, valstybės narės manė, jog būtina pasirūpinti, kad būtų apibrėžta su
šia laisve susijusi finansinė našta. Tad šios direktyvos 10 konstatuojamojoje dalyje nu568
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rodyta, kad savo teise gyventi šalyje besinaudojantys asmenys neturėtų tapti nepagrįsta
našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai per pradinį gyvenimo
joje laikotarpį.
Kita vertus, Direktyvos 3 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodyta, kad „būtina
sisteminti ir persvarstyti esamus Bendrijos instrumentus, atskirai skirtus darbuotojams
[pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims], savarankiškai dirbantiems asmenims ir
studentams bei kitiems nedirbantiems asmenims, kad būtų supaprastinta ir sustiprinta visų Sąjungos piliečių laisvo judėjimo ir apsigyvenimo teisė“. Šis Sąjungos teisės aktų
leidėjo tikslas neabejotinai yra svarbus vertinant galimą pagal darbo sutartį dirbančio
asmens situacijos ir savarankiškai dirbančio asmens situacijos atribojimą.
Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime nurodė, kad ES pilietis, kuris po
daugiau nei vienerių metų nustojo dirbti savarankiškai kitoje valstybėje narėje dėl nuo jo
nepriklausančių priežasčių, išlaiko savarankiškai dirbančio asmens statusą ir, atitinkamai,
teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje.
Toks Teisingumo Teismo sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo
dėl užsieniečių teisinės padėties 101 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, pagal kurią
Europos Sąjungos valstybės narės pilietis išlaiko darbuotojo arba savarankiškai dirbančio asmens statusą, kai nutraukta jo darbo sutartis (jos galiojimo laikas pasibaigęs) arba
veikla ir jis laikinai nedirba dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, taip pat, kai po ne mažiau
negu vienerių metų darbo jis nutraukė darbo sutartį arba veiklą dėl nepriklausančių nuo
jo aplinkybių ir nustatyta tvarka įsiregistravo teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nagrinėjamas ginčas susijęs su savarankiškai dirbančio asmens statuso nustatymu. Rumunijos pilietis F. Gusa 2007 m. spalio mėn. atvyko į Airiją.
Pirmaisiais F. Gusa gyvenimo šioje valstybėje narėje metais jį išlaikė taip pat joje gyvenantys jo pilnamečiai vaikai. Nuo 2008 m. spalio mėn. iki 2012 m. spalio mėn. jis savarankiškai dirbo tinkuotoju ir šiuo pagrindu šioje valstybėje narėje mokėjo mokesčius, socialinio
draudimo įmokas ir kitus nuo pajamų mokėtinus mokesčius. 2012 m. spalio mėn. jis nutraukė šią veiklą, nes prasidėjus ekonomikos nuosmukiui nebebuvo darbo ir užsiregistravo
Airijos kompetentingose institucijose kaip darbo ieškantis asmuo. Jis nebegavo jokių pajamų, nes jo vaikai išvyko iš Airijos ir neberėmė jo finansiškai. 2012 m. lapkričio mėn. jis
pateikė prašymą skirti nedarbo išmoką pagal 2005 m. aktą. Šis prašymas 2012 m. lapkričio
22 d. sprendimu buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad F. Gusa neįrodė, jog tą dieną dar turėjo teisę gyventi Airijoje. Nutraukęs savo, kaip savarankiškai dirbančio tinkuotojo, veiklą
F. Gusa nebeatitiko šios teisės suteikimo sąlygų, numatytų 2006 m. nutarimo 6 straipsnio
2 dalyje, kuria į Airijos teisę perkeliamas Direktyvos 2004/38 7 straipsnis. Dėl šio sprendimo F. Gusa pateikė administracinį skundą, o kai skundas buvo atmestas, pareiškė ieškinį Aukštajam teismui. Jame tvirtino, kad nors nutraukė veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo, išsaugojo savarankiškai dirbančio asmens statusą ir teisę gyventi Airijoje pagal
Direktyvos 2004/38 7 straipsnį. Sprendimu Aukštasis teismas atmetė ieškinį. Dėl šio sprendimo F. Gusa pateikė apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui.
Visų pirma šis teismas pažymėjo, kad F. Gusa neteigia turintis pakankamai išteklių, kad galėtų pragyventi, ir visavertį sveikatos draudimą, todėl netvirtina turintis teisę
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gyventi Airijoje pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Jis taip pat neteigia, kad 2012 m. lapkričio mėn. įgijo teisę nuolat gyventi šioje valstybėje narėje. Vis
dėlto šiam teismui pirmiausia kilo klausimas, ar F. Gusa laikytinas išlaikiusiu savarankiškai dirbančio asmens statusą pagal šios direktyvos 7 straipsnio 3 dalies b punktą arba kitą
Sąjungos teisės nuostatą, nors ir nutraukė veiklą kaip savarankiškai dirbantis tinkuotojas,
ir ar dėl to jis vis dar turi teisę gyventi Airijoje pagal šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalies
a punktą. Konkrečiai kalbant, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš
esmės klausė, ar minėtas 7 straipsnio 3 dalies b punktas apima tik asmenis, tapusius bedarbiais ne savo noru po to, kai išdirbo pagal darbo sutartį daugiau kaip vienerius metus,
ar ši nuostata taikoma ir asmenims, esantiems panašioje situacijoje po to, kai tą laikotarpį dirbo savarankiškai. Tuo atveju, jei F. Gusa būtų laikomas praradusiu savarankiškai dirbančio asmens statusą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš
esmės siekė išsiaiškinti, ar jam vis tiek turi būti suteikta teisė gyventi Airijoje pagal kitą
Sąjungos teisės nuostatą, nors jis neturi nei pakankamai išteklių, nei visaverčio sveikatos draudimo. Galiausiai, jei į pastarąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, šis teismas
klausė, ar atsisakymas skirti F. Gusa 2005 m. akte numatytą nedarbo išmoką, motyvuojant tuo, kad jis neįrodė turintis teisę gyventi šalyje, pažeidžia Sąjungos teisę, konkrečiai
Reglamento Nr. 883/2004 4 straipsnį, nes ši išmoka yra „speciali neįmokinė išmoka pinigais“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 883/2004 70 straipsnį.
Dėl nutraukusio veiklą savarankiškai dirbusio asmens teisės išsaugoti savarankiškai
dirbančio asmens statusą Direktyvos 2004/38 prasme
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmuoju klausimu iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 3 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad valstybės narės pilietis, kuris maždaug ketverius metus teisėtai gyveno
ir kaip savarankiškai dirbantis asmuo vykdė veiklą kitoje valstybėje narėje, bet nutraukė
šią veiklą dėl darbo nebuvimo, kurį lėmė nuo jo nepriklausančios priežastys, ir užsiregistravo kaip darbo ieškantis asmuo tos valstybės narės kompetentingoje užimtumo tarnyboje, išsaugo savarankiškai dirbančio asmens statusą pagal šios direktyvos 7 straipsnio
1 dalies a punktą.
Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies
a punktą teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje ilgiau kaip tris mėnesius turi visi
Sąjungos piliečiai, jei jie yra pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbantys asmenys toje
valstybėje narėje. Šios direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, taikant šio straipsnio 1 dalies a punktą, Sąjungos pilietis, kuris nebėra pagal darbo sutartį ar savarankiškai
dirbantis asmuo, keturiais atvejais vis dėlto išlaiko pagal darbo sutartį ar savarankiškai
dirbančio asmens statusą, o vienas iš tokių atvejų, nurodytas minėto 7 straipsnio 3 dalies b punkte, yra situacija, kai atitinkamas Sąjungos pilietis „yra tinkamai užregistruotas
bedarbis ne savo noru po to, kai išdirbo daugiau kaip vienus metus, ir yra užregistruotas
kaip ieškantis darbo atitinkamoje užimtumo tarnyboje“.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, kaip numatyta jos 1 straipsnyje, šioje direktyvoje nustatytos, be kita ko, naudojimosi Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių laisvo judėjimo ir gyvenimo valstybių narių teritorijoje teise sąlygos. Šiuo tikslu šios direktyvos
7 straipsnio 1 dalyje atskiriama, be kita ko, ekonomiškai aktyvių piliečių ir ekonomiš570
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kai neaktyvių piliečių bei studentų padėtis. Tačiau šioje nuostatoje, kiek tai susiję su minėta pirmąja piliečių kategorija, nedaroma skirtumo tarp tų, kurie priimančiojoje valstybėje narėje dirba pagal darbo sutartį, ir tų, kurie joje dirba savarankiškai. Taigi, pagal
Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies a punktą teisė gyventi šalyje suteikiama visiems
Sąjungos piliečiams, kurie yra „pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbantys asmenys“. Tuo pačiu aspektu šios direktyvos 7 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje minimi
Sąjungos piliečiai, kurie, nors ir nebėra „pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbantys
asmenys“, taikant pirma minėtą nuostatą išlaiko „pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbančio asmens“ statusą. Kadangi, remiantis 7 straipsnio 3 dalies b punkto tekstu, negalima daryti išvados, kad šis punktas apima tik asmenų, nutraukusių darbą pagal darbo
sutartį, o ne asmenų, nutraukusių veiklą kaip savarankiškai dirbantys asmenys, situaciją,
atsižvelgiant į Direktyvos 2004/38 bendrą struktūrą ir į minėtos nuostatos pirmą sakinį
bei šios direktyvos 7 straipsnio 3 dalies a punktą, minėtas b punktas turi būti suprantamas kaip taikomas šioms abiem asmenų kategorijoms.
Kaip ir pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, kuris gali prarasti darbą ne savo noru,
be kita ko, dėl atleidimo iš darbo, taip ir savarankiškai dirbantis asmuo gali būti priverstas nutraukti veiklą. Šis asmuo gali tapti pažeidžiamas, taigi jo situacija gali būti panaši į
atleisto pagal darbo sutartį dirbančio asmens situaciją. Tokiomis aplinkybėmis būtų nepateisinama nesuteikti tokiam asmeniui tos pačios apsaugos, kokia naudojasi veiklą nutraukęs pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, kiek tai susiję su teisės gyventi šalyje išlaikymu. Toks skirtingas požiūris nepateisinamas ir dėl to, kad asmuo, daugiau kaip vienerius
metus vykdęs veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo priimančiojoje valstybėje narėje
ir prisidėjęs prie šios valstybės narės socialinės ir mokesčių sistemos mokėdamas mokesčius ir kitas rinkliavas nuo savo pajamų, vertinamas taip pat kaip asmuo, pirmą kartą ieškantis darbo toje valstybėje narėje, niekada joje nevykdęs ekonominės veiklos ir niekada
nemokėjęs mokesčių ir įmokų į šią sistemą.
Remdamasis tokiais argumentais Teisingumo Teismas darė išvadą, kad asmuo, kuris daugiau kaip vienerius metus vykdė veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo ir ją
nutraukė dėl darbo nebuvimo, kurį lėmė nuo jo nepriklausančios priežastys, gali naudotis pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 3 dalies b punktą suteikiama apsauga kaip ir asmuo, ne savo noru praradęs darbą pagal darbo sutartį po to, kai išdirbo tokį patį laikotarpį. Kaip numatyta šioje nuostatoje, veiklos nutraukimas turi būti tinkamai konstatuotas.
Teisingumo Teismas, atsižvelgęs į atsakymą į pirmąjį klausimą, nusprendė, kad į
antrąjį ir trečiąjį prejudicinius klausimus atsakyti nereikia.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendė:
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 7 straipsnio 3 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad valstybės narės pilietis, kuris maždaug ketverius metus teisėtai gyveno ir kaip savarankiškai dirbantis asmuo
vykdė veiklą kitoje valstybėje narėje, bet nutraukė šią veiklą dėl tinkamai konstatuoto
darbo nebuvimo, kurį lėmė nuo jo nepriklausančios priežastys, ir užsiregistravo kaip darbo ieškantis asmuo tos valstybės narės kompetentingoje užimtumo tarnyboje, išsaugo savarankiškai dirbančio asmens statusą pagal šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalies a punktą.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. didžiosios
kolegijos sprendimas byloje Regner prieš Čekijos Respubliką
(pareiškimo Nr. 35289/11)
Šioje byloje pareiškėjas skundėsi tuo, kad jam nebuvo suteikta prieiga prie įslaptintos informacijos, kuri buvo lemiami įrodymai teisminiame procese, tačiau Europos
Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir Teismas) nenustatė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straipsnio pažeidimo.
Faktinės aplinkybės
2006 m. rugsėjį Nacionalinė saugumo agentūra (toliau – ir Agentūra) nusprendė
panaikinti leidimą dirbti su slapta informacija, kuris buvo išduotas pareiškėjui ir kuris
leido jam užimti pirmojo gynybos viceministro pavaduotojo pareigas, tuo pagrindu, kad
jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Vis dėlto sprendime nebuvo nurodyta, kuria
įslaptinta informacija remiantis jis buvo priimtas, kadangi ši informacija buvo klasifikuota kaip „riboto naudojimo“ ir todėl negalėjo būti teisėtai atskleista pareiškėjui.
Pareiškėjui pateikus skundą, Agentūros direktorius patvirtino, kad grėsmė egzistuoja. Pareiškėjo teisminis skundas dėl sprendimo buvo atmestas municipaliniame teisme, kuriam Agentūra persiuntė ginčo dokumentus. Pareiškėjui ir jo teisininkui nebuvo
leista su jais susipažinti. Vėlesni pareiškėjo skundai buvo nesėkmingi.
Remdamasis Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas skundėsi, kad administracinis procesas buvo neteisingas, kadangi jam nebuvo leista susipažinti su lemiamais
įrodymais, kurie buvo klasifikuoti kaip konfidenciali informacija ir kuriuos atsakovas pateikė teismams.
2015 m. lapkričio 26 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo kolegija vienbalsiai nusprendė, kad nebuvo Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo, nustačiusi, kad sprendimų priėmimo procedūra kiek įmanoma atitiko rungtyniško proceso ir proceso šalių
lygybės reikalavimus bei joje buvo tinkami saugikliai, skirti pareiškėjo interesų apsaugai.
2016 m. gegužės 2 d. pareiškėjo prašymu byla buvo perduota nagrinėti didžiajai
kolegijai.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Spręsdamas dėl Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies taikymo Teismas pažymėjo, kad
galimybė pareiškėjui eiti savo pareigas priklausė nuo leidimo susipažinti su įslaptinta informacija. Taigi dėl teisės dirbti su įslaptinta informacija panaikinimo buvo neįmanoma
jam pilnai atlikti savo pareigas. Be to, tai neigiamai paveikė jo galimybę gauti kitas parei572
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gas valstybės tarnyboje. Tokiomis aplinkybėmis ryšys tarp sprendimo panaikinti pareiškėjo leidimą dirbti su slapta informacija ir jo pareigų netekimo nebuvo silpnas ar tolimas.
Taigi jis galėjo remtis teise kreiptis į teismą dėl šio leidimo atėmimo teisėtumo.
Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad darbo santykiai tarp pareiškėjo ir Gynybos ministerijos buvo pagrįsti Darbo kodekso nuostatomis, tarp kurių nebuvo specifinių nuostatų, taikomų valstybės administracijoje atliekamoms funkcijoms. Taigi tuo metu nebuvo
susiklosčiusių valstybės tarnybos santykių tradicine šio žodžio prasme, nustatančių valstybės tarnautojams pareigas ir teises, kitokias nei nustato bendroji teisė. Kadangi darbo
ginčai yra susiję su civilinėmis teisėmis pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, sprendimas
panaikinti pareiškėjo leidimą susipažinti su įslaptinta informacija ir vėliau vykęs procesas paveikė jo civilines teises. Netgi darant prielaidą, kad pareiškėjas turi būti laikomas
dirbęs valstybės tarnautoju, jis galėjo pateikti skundą administraciniams teismams, kad
teismine tvarka būtų peržiūrėtas Agentūros sprendimas. Taigi Teismas konstatavo, jog
šiuo atveju buvo taikoma Konvencijos 6 straipsnio civilinė dalis ir, atitinkamai, pareiškėjas gali teigti turintis aukos statusą Konvencijos 34 straipsnio tikslais.
Dėl bylos esmės Teismas nurodė, jog remiantis čekų teisės reikalavimais, nustatytais teisiniam procesui, kurio metu yra skundžiamas sprendimas dėl atsisakymo išduoti
leidimą susipažinti su įslaptinta informacija ar jo panaikinimo, pareiškėjo pradėtas procesas bendrosios teisės taisyklių, garantuojančių teisingą teismą, atžvilgiu buvo apribotas
dviem būdais: pirma, įslaptinti dokumentai ir informacija nebuvo prieinama nei jam, nei
jo teisininkui ir, antra, tiek kiek sprendimas, panaikinantis leidimą dirbti su įslaptinta informacija, buvo paremtas tais dokumentais, sprendimo pagrindai jam nebuvo atskleisti.
Vertindamas, ar šie ribojimai pažeidė pareiškėjo teisės į teisingą teismą esmę,
Teismas atsižvelgė į proceso visumą ir sprendė, ar rungtyniškumo ir šalių lygybės principų ribojimai, taikyti civiliniame procese, buvo pakankamai kompensuoti procedūriniais
saugikliais.
Teismas atkreipė dėmesį į nacionaliniams teismams suteiktas teises. Jie turėjo neribotą prieigą prie visų įslaptintų dokumentų, kuriais Agentūra rėmėsi, grįsdama savo
sprendimą; jie turėjo teisę detaliai išanalizuoti priežastis, dėl kurių Agentūra nurodė neatskleidžianti įslaptintų dokumentų; ir jie galėjo įsakyti paviešinti tuos dokumentus, kurie, jų nuomone, neturėjo būti įslaptinti. Jie taip pat galėjo įvertinti Agentūros sprendimo
panaikinti leidimą susipažinti su slapta informacija esmę ir, prireikus, panaikinti savavališką sprendimą. Teismų jurisdikcija apėmė visus bylos faktus ir neapsiribojo pagrindais,
kuriais rėmėsi pareiškėjas, kurį teisėjai išklausė ir kuris taip pat turėjo galimybę pateikti
savo argumentus raštu.
Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, jog nacionaliniai teismai tinkamai
įgyvendino jiems suteiktus įgaliojimus tokio pobūdžio procese, kruopščiai išnagrinėdami
tiek poreikį išsaugoti įslaptintų dokumentų konfidencialumą, tiek sprendimo panaikinti pareiškėjo leidimą susipažinti su įslaptinta informacija pagrįstumą, nurodydami savo
sprendimų priežastis, atsižvelgiant į specifines šio atvejo aplinkybes. Vyriausiasis administracinis teismas apsvarstė, kad įslaptintų dokumentų atskleidimas turėtų tokį poveikį,
kad būtų atskleisti slaptųjų tarnybų darbo metodai, informacijos šaltiniai, ar galėtų būti
bandoma daryti įtaką galimiems liudytojams. Jis paaiškino, kad teisiškai nebuvo įmanoma nurodyti, kur būtent egzistuoja grėsmė saugumui ar nurodyti, kokios tiksliai aplinkybės slypi po išvada, kad egzistuoja grėsmė saugumui, kai priežastys ir svarstymai, dėl
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kurių priimtas Agentūros sprendimas, kyla išimtinai iš įslaptintos informacijos. Europos
Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad nebuvo aplinkybių, kurios leistų teigti, jog ginčo
dokumentų įslaptinimas buvo savavališkas ar kad juo buvo siekiama kitų tikslų nei nurodyti teisėti interesai. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad iš įslaptintų dokumentų buvo vienareikšmiai aišku, jog pareiškėjas nebetenkino įstatyme nustatytų sąlygų
susipažinti su įslaptinta informacija, ir jo elgesys kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui.
Šiuo atžvilgiu Teismas pažymėjo, kad 2011 m. kovą pareiškėjui buvo pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo organizuotoje nusikalstamoje veikoje, bendrininkavimo piktnaudžiaujant viešaisiais įgaliojimais; prisidėjimo neteisėtai paveikiant viešųjų konkursų ir
viešųjų pirkimų procedūras; ir bendrininkavimo pažeidžiant privalomas taisykles, taikomas ekonominiams santykiams. Suprantama, kad egzistuojant tokiems įtarimams institucijos nusprendė, jog yra būtina imtis staigių veiksmų, nelaukiant baudžiamojo proceso
baigties, taip užkertant kelią įtarimų dėl atitinkamų asmenų atskleidimui ankstyvoje stadijoje, dėl ko kiltų rizika kliudyti baudžiamajam procesui.
Vis dėlto Teismas nurodė, kad būtų buvę pageidautina (tiek, kiek suderinama
su konfidencialumo išsaugojimu ir tyrimų dėl pareiškėjo veiksmingumu) nacionalinėms institucijoms, ar bent jau Vyriausiajam administraciniam teismui nurodyti, kad
ir sutrumpintai, savo vykdytos peržiūros apimtį ir kaltinimus pareiškėjui. Šiuo atžvilgiu
Europos Žmogaus Teisių Teismas palankiai įvertino naują Vyriausiojo administracinio
teismo praktiką.
Atsižvelgdamas bendrai į visą procesą, ginčo pobūdį ir į nacionalinių institucijų
turimą vertinimo laisvę, Teismas konstatavo, kad pareiškėjo teisių, kylančių iš rungtyniško proceso bei šalių lygybės principų, ribojimai buvo kompensuoti tokiu būdu, jog teisinga pusiausvyra tarp šalių nebuvo paveikta tokiu mastu, kuris pažeistų pareiškėjo teisės
į teisingą teismą pačią esmę. Taigi Konvencijos 6 straipsnis nebuvo pažeistas.

4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos
2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimas byloje Bărbulescu prieš Rumuniją
(pareiškimo Nr. 61496/08)
Šioje byloje pareiškėjas skundėsi tuo, kad jo naudojimasis internetu darbo vietoje
buvo stebimas, o surinkti duomenys buvo panaudoti pateisinant jo atleidimą. Europos
Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, jog buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas buvo atleistas iš privačios įmonės dėl to, kad naudojosi įmonės interneto tinklu savo darbo valandomis, pažeisdamas vidaus taisykles, pagal kurias įmonės
kompiuterių naudojimas asmeniniais tikslais buvo draudžiamas. Jo darbdavys tam tikrą
laikotarpį stebėjo jo bendravimą Yahoo Messenger paskyroje, kurią jis buvo paprašytas
susikurti tam, kad galėtų atsakinėti į klientų užklausas. Nacionaliniame procese pateikti
įrašai rodė, kad jis su kitais asmenimis susirašinėjo aiškiai privataus pobūdžio žinutėmis.
Europos Žmogaus Teisių Teisme pareiškėjas teigė, kad jo sutarties nutraukimas
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buvo paremtas jo teisės į pagarbą privačiam gyvenimui ir susirašinėjimui pažeidimu, ir
kad nacionaliniai teismai neapsaugojo šios teisės.
2015 m. sausio 12 d. sprendime Europos Žmogaus Teisių Teismo kolegija nusprendė, kad nebuvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis. Kolegijos nuomone, nebuvo priežasčių spręsti, kad nacionalinės institucijos jų vertinimo laisvės ribose nenustatė teisingos
pusiausvyros tarp pareiškėjo teisės į pagarbą jo privačiam gyvenimui pagal Konvencijos
8 straipsnį ir jo darbdavio interesų. 2016 m. birželio 8 d. pareiškėjo prašymu byla buvo
perduota nagrinėti didžiajai kolegijai.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Dėl Konvencijos 8 straipsnio taikymo Teismas pažymėjo, kad susirašinėjimas internetu realiu laiku, dėl kurio šiuo atveju kilo ginčas, buvo bendravimo forma, leidžianti
asmenims gyventi privatų socialinį gyvenimą. Be to, „susirašinėjimo“ sąvoka apima pranešimų siuntimą ir gavimą net ir naudojantis darbdavio kompiuteriu. Pareiškėjas buvo
neabejotinai informuotas apie draudimą asmeniniais tikslais naudotis internetu, kuris
buvo įtvirtintas darbdavio vidaus taisyklėse. Vis dėlto jis nebuvo iš anksto informuotas
apie darbdavio vykdomo darbuotojų stebėjimo apimtį ir pobūdį ar apie galimybę, kad
darbdavys gali turėti prieigą prie jo pranešimų turinio.
Teismo vertinimu, diskutuotina, ar griežtos darbdavio taisyklės leido pareiškėjui
pagrįstai tikėtis privatumo. Kad ir kaip bebūtų, darbdavio taisyklės negali visiškai panaikinti privataus socialinio gyvenimo darbo vietoje. Pagarba privačiam gyvenimui ir susirašinėjimo privatumui turi egzistuoti, net jei ir gali būti apribota tiek, kiek būtina.
Taigi Teismas konstatavo, jog pareiškėjo susirašinėjimas darbo vietoje patenka į
„privataus gyvenimo“ ir „susirašinėjimo“ sąvokas, tad šiuo atveju taikytinas Konvencijos
8 straipsnis.
Dėl bylos esmės Teismas pažymėjo, kad nedaugelis Susitariančiųjų Šalių aiškiai reglamentuoja darbuotojų teisės į pagarbą jų privačiam gyvenimui ir susirašinėjimui darbo
vietoje klausimą, todėl Susitariančioms Šalims turėtų būti suteikiama plati vertinimo laisvė sprendžiant dėl poreikio įtvirtinti teisinį reglamentavimą, nustatantį sąlygas, kuriomis
darbdavys gali priimti taisykles, reguliuojančias darbuotojų neprofesinio pobūdžio elektroninį ar kitą susirašinėjimą darbo vietoje.
Vis dėlto Teismas pažymėjo, kad nuo savavališkų veiksmų saugančios proporcingumo ir procedūrinės garantijos yra esminės. Šiame kontekste nacionalinės institucijos turėtų atsižvelgti į toliau išvardytas aplinkybes, kaip į svarbias: ar darbuotojas buvo
informuotas apie galimybę, kad darbdavys gali imtis priemonių stebėti susirašinėjimą
ir kitą bendravimą, ir apie tokių priemonių įgyvendinimą; darbdavio vykdomo stebėjimo apimtį ir įsibrovimo į darbuotojo privatumą laipsnį; ar darbdavys nurodė priežastis,
kad pateisintų darbuotojo bendravimo stebėjimą ir priėjimą prie jo turinio; ar būtų buvę
įmanoma naudoti stebėjimo sistemą, paremtą mažiau ribojančiais metodais ir priemonėmis nei tiesiogine prieiga prie darbuotojo bendravimo turinio; stebėjimo pasekmes
darbuotojui, kuris yra stebimas, bei tai, ar darbuotojo stebėjimo rezultatai buvo panaudoti siekiant deklaruotų priemonės tikslų; ar yra nustatyti pakankami saugikliai darbuotojui, ypač kai darbdavio stebėjimo veiksmai yra įsibraunančio pobūdžio (šie saugikliai
turėtų užtikrinti, kad darbdavys negalėtų prieiti prie paties susirašinėjimo turinio, jei
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darbuotojas nebuvo iš anksto informuotas apie tokią galimybę).
Šiame kontekste Teismas priminė, jog tam, kad darbdavio ir darbuotojo santykiai
būtų produktyvūs, jie turi būti paremti abipusiu pasitikėjimu.
Galiausiai, nacionalinės institucijos turėtų užtikrinti, kad darbuotojai, kurių veiksmai buvo stebimi, turėtų prieigą prie teisinės gynybos priemonių teisminėje institucijoje.
Teisminėms institucijoms turi būti suteikti įgaliojimai nuspręsti, bent jau iš esmės, kaip
pirmiau išdėstytų kriterijų buvo paisoma, ir ar ginčijamos priemonės buvo teisėtos.
Teismas pažymėjo, jog nacionaliniai teismai teisingai nustatė šiuo atveju pavojuje
atsidūrusius interesus, eksplicitiškai pažymėdami pareiškėjo teisę į pagarbą jo privačiam
gyvenimui, taip pat ir taikytinus būtinumo, tikslo nurodymo, skaidrumo, teisėtumo, proporcingumo ir saugumo principus, išdėstytus 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo. Nacionaliniai teismai taip pat išnagrinėjo, ar drausminės
procedūros buvo atliktos atsižvelgiant į rungtyniškumo principą ir ar pareiškėjui buvo
suteikta galimybė pateikti savo argumentus.
Teismas nurodė, jog neatrodo, kad pareiškėjas buvo iš anksto informuotas apie jo
darbdavio vykdomo stebėjimo apimtį ir pobūdį ar apie galimybę, kad darbdavys gali turėti prieigą prie jo žinučių turinio. Nacionaliniai teismai nenustatė, ar pareiškėjas buvo iš
anksto informuotas apie galimybę, kad darbdavys gali imtis stebėjimo priemonių, ir apie
tokių priemonių apimtį ar pobūdį. Kad būtų kvalifikuojamas kaip išankstinis informavimas, darbdavio perspėjimas turėjo būti pateiktas prieš pradedant stebėjimo veiksmus,
ypač kai jie taip pat apėmė prieigą prie darbuotojų bendravimo turinio.
Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad stebėjimo apimties ir įsibrovimo į pareiškėjo
privatumą laipsnio klausimas nebuvo nagrinėjamas nei vieno nacionalinio teismo, nors
atrodo, kad darbdavys stebėjimo laikotarpiu įrašinėjo pareiškėjo bendravimą realiuoju laiku, galėjo jį (bendravimą) lengvai pasiekti ir atspausdino jo turinį. Nacionaliniai
teismai pakankamai neįvertino, ar buvo teisėtų priežasčių, kurios pateisintų pareiškėjo susirašinėjimo stebėjimą. Be to, nei apygardos teismas, nei apeliacinis teismas pakankamai nenagrinėjo, ar darbdavio siekiamas tikslas galėjo būti pasiektas mažiau ribojančiomis priemonėmis nei prieiga prie pareiškėjo susirašinėjimo turinio. Be to, nei
vienas teismas nevertino stebėjimo pasekmių rimtumo ir vėlesnio drausminio proceso.
Šiuo atžvilgiu Teismas pažymėjo, kad pareiškėjui buvo skirta pati griežčiausia drausminė sankcija, t. y. atleidimas. Nacionaliniai teismai nenustatė, ar, kai darbdavys pakvietė pareiškėją pasiaiškinti apie įmonės išteklių, konkrečiai interneto, naudojimą,
darbdavys jau buvo susipažinęs su nagrinėjamo susirašinėjimo turiniu. Nacionalinės
institucijos nenustatė, kuriuo metu per drausmines procedūras darbdavys susipažino su
tuo turiniu. Pripažinimas, kad su bendravimo turiniu gali būti susipažįstama bet kurioje drausminės procedūros stadijoje, prieštarauja skaidrumo principui (Ministrų komiteto
Rekomendacija CM/Rec(2015)5 valstybėms narėms dėl asmens duomenų tvarkymo darbo santykių kontekste).
Apibendrindamas Teismas pažymėjo, kad nacionaliniai teismai nenustatė konkrečiai, ar pareiškėjas buvo iš anksto informuotas savo darbdavio apie galimybę, kad jo susirašinėjimas per Yahoo Messenger gali būti stebimas; jie taip pat neatsižvelgė į tai, kad jis
nebuvo informuotas apie stebėjimo pobūdį ar apimtį, ar į įsibrovimo laipsnį į jo privatų
gyvenimą ir susirašinėjimą. Be to, jie nenustatė, pirma, konkrečių priežasčių, pateisinan576
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čių stebėjimo priemonių taikymą; antra, ar darbdavys galėjo naudoti priemones, kurios
mažiau įsibrautų į pareiškėjo privatų gyvenimą ir susirašinėjimą; ir trečia, ar prie susirašinėjimo galėjo būti prieita be jo žinios.
Todėl, nepaisant valstybės atsakovės plačios vertinimo laisvės, Europos Žmogaus
Teisių Teismas konstatavo, jog nacionalinės institucijos nesuteikė pakankamos apsaugos
pareiškėjo teisei į pagarbą jo privačiam gyvenimui ir susirašinėjimui ir dėl to nenustatė
teisingos pusiausvyros tarp konkuruojančių interesų. Taigi buvo pažeistas Konvencijos
8 straipsnis. Teismas atmetė prašymą dėl turtinės žalos atlyginimo ir konstatavo, jog pažeidimo nustatymas yra pakankamas neturtinės žalos atlyginimas.

4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2017 m. gruodžio 14 d.
sprendimas byloje Orlandi ir kiti prieš Italiją
(pareiškimų Nr. 26431/12 ir kt.)
Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, jog buvo pažeistas
Konvencijos 8 straipsnis, kai buvo atsisakyta registruoti tos pačios lyties asmenų san‑
tuokas, sudarytas užsienyje.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai, tos pačios lyties poros, kurios buvo sudariusios santuokas užsienyje,
siekė, kad jų santuokos būtų įregistruotos Italijoje. Santuokas registruoti buvo atsisakyta
tuo pagrindu, kad pagal Italijos teisę neleidžiamos santuokos tarp tos pačios lyties porų.
Po 2015 m. sprendimo byloje Oliari ir kiti, Italijos įstatymų leidėjas nustatė galimybę civilinėms sąjungoms Italijoje. Vėlesniais dekretais buvo nustatyta, kad poros, sudariusios
santuoką, civilinę sąjungą ar bet kokią kitą atitinkamą sąjungą užsienyje, gali įregistruoti
savo sąjungą kaip civilinę sąjungą pagal Italijos teisę. Pastarasis reglamentavimas įsigaliojo 2017 m. ir dauguma pareiškėjų pastaruoju metu juo pasinaudojo.
Europos Žmogaus Teisių Teisme pareiškėjai, remdamiesi Konvencijos 8, 12 ir
14 straipsniais, skundėsi tuo, kad institucijos atsisakė įregistruoti jų santuokas, sudarytas
užsienyje.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Pirmiausia Teismas priminė, kad valstybės vis dar yra laisvos pagal Konvencijos
12 straipsnį, taip pat ir pagal 14 straipsnį, skaitant jį kartu su 8 straipsniu, riboti prieigą
prie santuokos, susituokti leidžiant tik skirtingų lyčių poroms. Ta pati išvada darytina ir
pagal Konvencijos 14 straipsnį, skaitant jį kartu su 12 straipsniu. Vis dėlto Teismas jau
yra konstatavęs, kad tos pačios lyties poroms reikia jų santykių teisinio pripažinimo ir
apsaugos, o civilinės sąjungos daugelio nacionalinių teisės atveju suteikia galimybę gauti
teisinį statusą, daugeliu atžvilgių tapatų ar panašų į santuoką, tad iš principo tokios sistemos prima facie pakanka, kad būtų tenkinami Konvencijos standartai. Naujasis Italijos
teisinis reglamentavimas, įtvirtinantis civilines sąjungas (ir santuokų, sudarytų užsienyje,
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registravimą kaip civilinių sąjungų), taip pat, atrodo, suteikia daugiau ar mažiau tą pačią apsaugą kaip santuoka daugeliu esminių stabilios ir įsipareigojusios poros poreikių
atžvilgiu. Šiuo metu pareiškėjai turi galimybę sudaryti civilinę sąjungą arba įregistruoti
savo santuoką kaip civilinę sąjungą. Taigi Teismas sprendė tik tai, ar atsisakymai bet kokia forma registruoti pareiškėjų santuokas, dėl ko, prieš įsigaliojant naujajam reglamentavimui, jie buvo palikti teisiniame vakuume ir be jokios apsaugos, pažeidė jų teises pagal
Konvencijos 8 straipsnį.
Teismo vertinimu, esminis klausimas šiuo atveju yra tai, ar buvo pasiekta teisinga pusiausvyra tarp susijusių konkuruojančių interesų. Vyriausybė nenurodė vyraujančio
bendrojo intereso, kuris konkuruoja su pareiškėjų interesais, taip pat nenurodė ir teisėto tikslo, dėl kurio nebuvo registruojamos santuokos, išskyrus bendrą frazę apie „vidaus
viešąją tvarką“. Priešingai nei kitose Konvencijos nuostatose, 8 straipsnyje nėra nurodyta
„viešosios tvarkos“ sąvoka kaip vienas iš teisėtų tikslų, kurių interesais valstybė gali riboti
asmens teises. Vis dėlto, turėdamas omenyje, kad pirmiausia nacionalinis teisinis reglamentavimas turi įtvirtinti taisykles dėl santuokos galiojimo ir nustatyti teisines pasekmes,
Teismas anksčiau yra sutikęs, kad nacionalinis teisinis reglamentavimas dėl santuokos
registravimo gali atitikti viešosios tvarkos pažeidimų prevencijos teisėtą tikslą. Taigi,
Teismas galėjo sutikti, kad konkrečios bylos atveju ginčijamų priemonių buvo imtasi siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams tiek, kiek pareiškėjų situacija nebuvo
apibrėžta nacionalinėje teisėje. Iš tikrųjų šios nagrinėjamos bylos esmė yra būtent tai, kad
pareiškėjų situacija nebuvo apibrėžta nacionalinėje teisėje, ir ypač tas faktas, kad pareiškėjai negalėjo gauti savo santykių (de facto ar de jure sąjungos) Italijoje pripažinimo ir
apsaugos kuria nors forma.
Teismas pažymėjo, kad tos pačios lyties porų teisinis pripažinimas Europoje sparčiai vystosi. Tas pats spartus vystymasis yra matomas ir pasauliniu lygmeniu, kas rodo
besitęsiantį tarptautinį judėjimą link teisinio pripažinimo. Iki šiol dvidešimt septynios
valstybės iš keturiasdešimt septynių Europos Tarybos valstybių narių yra priėmusios teisės aktus, leidžiančius tos pačios lyties poroms gauti jų santykių pripažinimą. Tačiau to
negalima pasakyti apie tos pačios lyties santuokų, sudarytų užsienyje, registravimą, kadangi dėl jų Europoje nėra sutarimo. Be Europos Tarybos valstybių narių, kuriose tos pačios lyties santuoka yra leidžiama, lyginamosios teisės duomenys, prieinami Teismui (riboti dvidešimt septyniomis šalimis, kuriose tos pačios lyties santuoka tuo metu nebuvo
leidžiama), rodo, kad tik trys iš tų dvidešimt septynių valstybių narių leidžia registruoti
tokias santuokas, nepaisant to, kad jų nacionalinėje teisėje (iki šiol ar tuo metu) nėra nustatyta galimybė tos pačios lyties asmenims sudaryti santuoką. Taigi, sutarimo nebuvimas patvirtina, kad valstybėms narėms iš principo turi būti suteikta plati vertinimo laisvė
sprendžiant, ar tokias užsienyje sudarytas santuokas registruoti kaip santuokas.
Teismas taip pat nurodė, kad be jau išdėstytų aplinkybių, spręsdamas dėl vertinimo laisvės, privalo atsižvelgti į tai, kad nagrinėjami klausimai šiuo atveju yra susiję su
asmens būties ir tapatumo aspektais.
Kalbėdamas apie valstybės ir apskritai visuomenės interesus tokių santuokų neregistravimo atžvilgiu, Teismas pažymėjo, kad siekdama užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams Italija gali norėti atgrasyti savo piliečius nuo naudojimosi tam tikrais
institutais užsienyje, kurie nėra pripažįstami nacionalinėje teisėje (kaip kad tos pačios
lyties santuoka) ir kurių valstybė pagal Konvenciją neturi pareigos pripažinti. Iš tikrų578
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jų atsisakymai šiuo atveju buvo rezultatas įstatymų leidėjo pasirinkimo neleisti sudaryti
tos pačios lyties santuokas, ir šis pasirinkimas nėra smerktinas pagal Konvenciją. Taigi,
Teismo nuomone, egzistuoja ir valstybės teisėtas interesas užtikrinti, kad jos legislatyvinės prerogatyvos būtų gerbiamos ir kad demokratiškai išrinktų vyriausybių pasirinkimai
nebūtų apeinami.
Atsisakymas registruoti pareiškėjų santuoką neatėmė iš jų jokių teisių, kurios buvo
anksčiau pripažintos Italijoje, ir pareiškėjai vis dar galėjo toje valstybėje, kurioje sudarė santuoką, įgyvendinti visas teises ir pareigas, įgytas tokioje santuokoje. Vis dėlto, priimant sprendimus, kuriais buvo atsisakyta registruoti santuoką bet kokia forma, taip paliekant pareiškėjus teisiniame vakuume (prieš priimant naujuosius teisės aktus), nebuvo
atsižvelgta į situacijos socialinę realybę. Iš tikrųjų pagal teisinį reglamentavimą, galiojusį iki naujųjų teisės aktų priėmimo, valstybės institucijos negalėjo formaliai pripažinti pareiškėjų sąjungos teisinio egzistavimo. Nebuvo nurodyti jokie viršesni visuomenės
interesai, kad pateisintų situaciją, kai pareiškėjų santykiai nebuvo niekaip pripažįstami
ar saugomi.
Teismas konstatavo, kad Italijos valstybė negalėjo pagrįstai neatsižvelgti į pareiškėjų situaciją, kuri atitinka šeimos gyvenimą pagal Konvencijos 8 straipsnį, nepasiūlydama jiems jų santykių apsaugos būdų. Vis dėlto, dar visai neseniai dėl teisinio vakuumo,
kuris egzistavo Italijos teisėje, nacionalinės institucijos nepripažino tos situacijos ir nesuteikė jokios formos apsaugos pareiškėjų sąjungai. Taigi neužtikrindama pareiškėjams
galimybės pasinaudoti specifiniu teisiniu reglamentavimu, nustatančiu tos pačios lyties
santuokų pripažinimą ir apsaugą, valstybė pažeidė teisingą pusiausvyrą tarp konkuruojančių interesų, taip pažeisdama Konvencijos 8 straipsnį. Teismas taip pat pažymėjo, jog,
atsižvelgiant į tai, kad nustatytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas, nebuvo būtina nagrinėti, ar taip pat buvo pažeisti Konvencijos 14 straipsnis kartu su 8 ir 12 straipsniais.
Kiekvienam pareiškėjui priteistas 5 000 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimas.

4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2017 m. spalio 19 d. sprendimas
byloje Lebois prieš Bulgariją (pareiškimo Nr. 67482/14)
Šioje byloje buvo nustatytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas dėl nepagrįstų užsieniečio teisės būti lankomam ir naudotis telefonu per ikiteisminį suėmimą ribojimų.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas, Prancūzijos pilietis, buvo suimtas Bulgarijoje, įtariant jį įsilaužimu į transporto priemones. Europos Žmogaus Teisių Teisme jis skundėsi inter alia dėl
to, kad dvylika dienų po jo suėmimo jis negalėjo susisiekti su savo šeima ar kuo kitu
ir informuoti juos apie savo laisvės atėmimą, ir kad ikiteisminio suėmimo metu jam
nebuvo suteikta pakankamai galimybių būti lankomam ar pasikalbėti telefonu su savo
šeima ir draugais.
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Pareiškėjas pirmiausia skundėsi tuo, jog pareigūnai nesuteikė jam galimybės informuoti savo šeimą apie jo suėmimą ir sulaikymą. Tai kelia problemą valstybės institucijų
pozityvių pareigų, kylančių iš Konvencijos 8 straipsnio, požiūriu. Teismas priminė, kad
atsižvelgiant į nerimą, kurį gali sukelti šeimos nario dingimas, net ir trumpam laikui, tad
ir į galimybės sulaikytam asmeniui nedelsiant susisiekti su savo šeima svarbą, pagal minėtą straipsnį egzistuoja pareiga suteikti galimybę suimtajam susisiekti su šeima greitai
po suėmimo.
Kai kuriais atvejais tai gali tapti svarbiu saugikliu, saugančiu nuo savavališko sulaikymo. Bulgarijoje tokia pareiga yra įtvirtinta įstatyme. Kaip matyti iš to įstatymo nuostatų,
taip pat ir kitų atitinkamų Bulgarijos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės nuostatų, ši
pareiga itin svarbi, kai suimtasis yra užsienietis, kurio šeima gali būti kitoje valstybėje.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas buvo laikomas surakintas antrankiais maždaug 24
valandas trukusio sulaikymo policijos nuovadoje metu ir jam nebuvo leista pasinaudoti telefonu. Kadangi pareiškėjas nekalba bulgariškai, abejotina, ar jis galėjo tinkamai išreikšti savo norą tai padaryti, nes, atrodo, jam nebuvo prieinamos jokios tinkamos galimybės pasinaudoti vertėjo pagalba. Dėl to pareiškėjo galimybės bendrauti su pareigūnais
ar kitais sulaikytaisiais taip pat turėjo būti rimtai apribotos.
Be to, suėmimo metu jis su savimi neturėjo pinigų, už kuriuos būtų galėjęs nusipirkti
telefono kortelę. Taigi jis negalėjo informuoti artimųjų apie savo laisvės atėmimą dvylika
dienų, kol tik su kito sulaikyto asmens pagalba jis gavo prieigą prie telefono ir susisiekė su
Prancūzijos konsulatu, kuris savo ruožtu informavo jo tėvus apie jo sulaikymą ir suėmimą.
Tokia situacija kėlė potencialiai rimtą problemą pagal Konvencijos 8 straipsnį, tačiau baigėsi daugiau nei šeši mėnesiai prieš pareiškėjui pateikiant skundą. Taigi Teismas priėjo prie
išvados, kad ši pareiškimo dalis yra nepriimtina (pateikta praleidus terminą).
Nagrinėdamas galimus pareiškėjo teisių pažeidimus vėlesnio sulaikymo laikotarpiu, Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundas yra susijęs su valstybės negatyviąja pareiga pagal Konvencijos 8 straipsnį neteisėtai ir nepagrįstai neriboti privataus bei šeimos
gyvenimo ir susirašinėjimo. Šios pareigos vykdymas sulaikytų asmenų atžvilgiu turi tam
tikrų ypatumų, kadangi bet koks sulaikymas, kuris pats yra teisėtas ir pateisinamas, neišvengiamai sukelia tam tikrų jų teisių ribojimų pagal Konvencijos 8 straipsnį. Taigi vertinant tos nuostatos reikalavimų laikymąsi jų ryšių su išoriniu pasauliu atžvilgiu, reikia
paisyti įprastų ir pagrįstų laisvės atėmimo reikalavimų. Iš tikrųjų tam tikri tų ryšių ribojimai, tokie kaip susitikimų kiekio ir trukmės ribojimai, nėra savaime nesuderinami
su Konvencijos 8 straipsniu. Tas pats pasakytina apie susirašinėjimą. Dėl telefonų skambučių, Konvencijos 8 straipsnis savaime negarantuoja tokios teisės, ypač jei egzistuoja pakankamos susirašinėjimo galimybės. Vis dėlto, jei galimybė naudotis telefonu yra
prieinama, jai gali būti taikomi ribojimai vėlgi atsižvelgiant į įprastus ir pagrįstus laisvės
atėmimo reikalavimus.
Tačiau bet kokie tokie ribojimai yra sulaikytojo teisių pagal Konvencijos 8 straipsnį
ribojimai, tad privalo atitikti jo antrosios dalies reikalavimus. Pirmiau išdėstytos aplinkybės yra tiesiog veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant, ar ribojimas yra „būtinas
demokratinėje visuomenėje“.
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Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo galimybių būti lankomam
ikiteisminio suėmimo laikotarpiu ribojimas gali būti laikomas jo „privataus gyvenimo“
ribojimu. Be to, kadangi pagal Bulgarijos teisę pareiškėjas turėjo teisę naudotis telefonu
ikiteisminio suėmimo laikotarpiu, ir kadangi suimtieji toje pačioje kalinimo įstaigoje turėjo prieigą prie telefono su kortele, jo galimybės pasinaudoti tuo telefonu ribojimai taip
pat turi būti laikomi jo „privataus gyvenimo“ ir „susirašinėjimo“ ribojimais.
Kad atitiktų Konvencijos 8 straipsnį, tokie ribojimai privalo būti „įstatymo numatyti“, siekti vieno ar daugiau teisėtų tikslų, nurodytų šio straipsnio antrojoje dalyje, ir būti
„būtini demokratinėje visuomenėje“ tų tikslų siekiant.
Pirmasis iš šių reikalavimų reiškia, kad ribojimas turi turėti tam tikrą pagrindą nacionalinėje teisėje ir atitikti tą įstatymą. Tačiau jis taip pat reiškia, kad įstatymas turi būti
tinkamai paskelbtas ir suformuluotas pakankamai tiksliai. Nors tai nereiškia, kad visos
detalios sąlygos ir procedūros, nustatančios ribojimą, turi būti įtvirtintos pačioje materialiojoje teisėje, tačiau Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies reikalavimai yra pažeidžiami,
jei aspektai, kurie nėra aiškūs pagal materialinę teisę, yra išdėstyti vidaus įsakymuose, su
kuriais sulaikytieji nėra pakankamai supažindinti.
Nagrinėjamu atveju vidaus įsakymai, nustatantys praktinius aspektus dėl to, kaip
suimtieji ikiteisminio kalinimo įstaigoje, kurioje pareiškėjas buvo laikomas, gali pasinaudoti savo įstatyminėmis teisėmis būti lankomiems ir naudotis telefonu, nebuvo viešai paskelbti ar prieinami kalinamiesiems standartizuota forma. Vyriausybė nenustatė,
kad pareiškėjas buvo tinkamai su jais supažindintas, ypač atsižvelgiant į tai, kad jis nekalba bulgariškai. Galimybių būti lankomam ir naudotis telefonu ribojimai, atrodo, kilo
būtent iš tų ikiteisminio kalinimo įstaigos vidaus įsakymų, kuriuose jie ir buvo įtvirtinti.
Taigi pareiškėjo teisių pagal Konvencijos 8 straipsnį ribojimas nebuvo paremtas tinkamai
prieinamomis taisyklėmis ir nebuvo „nustatytas įstatymo“. Ši išvada lemia, kad nėra reikalinga nagrinėti, ar ribojimas buvo „būtinas demokratinėje visuomenėje“ siekiant tikslų,
išvardytų Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje.
Taigi Teismas konstatavo, kad buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis ir priteisė 1 000 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimą, o turtinės žalos atlyginimo
prašymą atmetė.

4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2017 m. spalio 31 d. sprendimas
byloje Krajnc prieš Slovėniją (pareiškimo Nr. 38775/14)
Šioje byloje konstatuotas Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio pažeidimas
susiklosčius situacijai, kai neįgalumo išmoka pareiškėjui buvo sumažinta po to, kai jam
buvo nustatytas dar didesnis nedarbingumo laipsnis.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas, kuriam buvo nustatytas su darbu susijęs neįgalumas, dėl to gavo išmoką. Po kelerių metų jis patyrė peties traumą, ir iš naujo vertinant jo neįgalumą buvo nustatyta, kad jo darbingumas buvo dar labiau sumažėjęs. Tuo metu reguliavimas jau buvo
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pakeistas ir dėl tų įstatymo pakeitimų jo neįgalumo išmoka po neįgalumo vertinimo iš
naujo buvo sumažinta iki mažiau nei pusės to dydžio, kurį jis gavo prieš tai. Pareiškėjo
skundai dėl šio sprendimo buvo nesėkmingi.
Europos Žmogaus Teisių Teisme pareiškėjas skundėsi, kad jo išmokos dėl neįgalumo sumažinimas pažeidė jo teises pagal Pirmojo Protokolo 1 straipsnį.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad jei Susitariančioji Šalis yra priėmusi teisės aktus, nustatančius socialinės išmokos mokėjimą kaip teisę (nepaisant to, ar
išmoka yra priklausoma nuo anksčiau įmokėtų įmokų), tie teisės aktai laikytini sukuriančiais nuosavybės interesą, patenkantį į Pirmojo Protokolo 1 straipsnio taikymo sritį, asmenims, atitinkantiems nustatytus reikalavimus. Kai išmokos dydis yra sumažinamas ar
mokėjimas nutraukiamas, tai gali sudaryti nuosavybės teisės ribojimą, kuriam reikalingas
pateisinimas. Bet koks ribojimas turi būti nustatytas įstatymo, siekti teisėto viešojo (ar
bendrojo) intereso ir būti pagrįstai proporcingas tikslui, kurio siekiama. Reikiama teisinga pusiausvyra nėra pasiekiama, kai asmeniui tenka asmeninė ir perteklinė našta.
Teismas taip pat pakartojo, kad visos pašalpos atėmimas, tikėtina, pažeistų
Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio nuostatas, ir kad, priešingai, tikėtina, jog jų
nepažeistų protingas pašalpos ar susijusių išmokų sumažinimas. Vis dėlto teisingos pusiausvyros testas negali remtis vien tik abstrakčiai patirto sumažinimo dydžiu ar procentu. Daugelyje bylų Teismas siekė įvertinti visus susijusius veiksnius konkrečiame kontekste, svarbiais laikydamas tokius elementus kaip teisės praradimo diskriminacinis pobūdis,
pereinamųjų priemonių nebuvimas, sąlygos savavališkumas bei pareiškėjo gera valia.
Svarbi aplinkybė šiame kontekste yra tai, ar pareiškėjo teisė gauti išmokas pagal socialinio draudimo sistemą buvo pažeista taip, kad pakenkta jo teisių esmei.
Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju ribojimas buvo įstatymo numatytas
bei siekė teisėtų tikslų apsaugoti viešuosius finansus bei motyvuoti neįgalius suaugusiuosius, turinčius tam tikrą darbingumą, susirasti darbą. Toliau Teismas nagrinėjo šiuo atveju esminį klausimą – ar dėl ribojimo pareiškėjui teko perteklinė asmeninė našta.
Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog naujasis teisinis reglamentavimas nustatė, kad asmenys, įgiję teises pagal ankstesnę sistemą, jas išlaikys ir įsigaliojus naujajam reglamentavimui. Tai sustiprino pareiškėjo teisėtą lūkestį gauti išmoką ir po teisės aktų pakeitimų.
Tik nustačius, kad jo neįgalumas pablogėjo, t. y. tai, ką pareiškėjas vargu ar galėjo nuspėti
ar tam pasiruošti, jo situacija pasikeitė dėl naujojo reglamentavimo. Skirtingas požiūris į
šias dvi nedirbančių neįgalių darbuotojų grupes (tuos, kurių neįgalumas nekito ir tuos,
kurių neįgalumas pablogėjo), dėl kurio iš pareiškėjo staiga buvo atimta jo neįgalumo pašalpa, kai tuo pat metu jo galimybės dirbti tapo dar labiau apribotos, yra itin svari aplinkybė vertinant proporcingumą. Svarbu yra ir tai, kad pareiškėjas yra bedarbis ir dėl savo
neįgalumo akivaizdžiai turi sunkumų ieškodamas darbo. Šis pažeidžiamumas ir buvo
būtent tai, kam ši neįgalumo išmoka buvo skirta kompensuoti. Teismas pažymėjo, kad
pareiškėjas buvo priklausomas nuo išmokos, kurią reguliariai gavo šešerius metus. Net jei
jis ir turėjo kažkiek santaupų, jos nebuvo vertinamos skiriant jam išmoką ir, be to, buvo
aiškiai nepakankamos, kad jis galėtų iš jų pragyventi ilgą laiką. Pareiškėjo neįgalumo išmokos sumažinimas, kuris rimtai paveikė jo pragyvenimo galimybes, nebuvo sušvelnin582
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tas jokia pereinamąja priemone, kuri leistų jam prisitaikyti prie naujos situacijos.
Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, Teismas konstatavo, kad ginčijama priemonė
pažeidžia pareiškėjo teisę gauti išmokas pagal socialinio draudimo sistemą tokiu būdu,
kuris pakenkia pačiai jo teisių esmei. Nors teisės aktų pakeitimai, susiję su pensijos ir neįgalumo draudimu, turėjo teisėtą tikslą ir dėl jų padidėjo dirbančių neįgalių darbuotojų
skaičius, vis dėlto, nepaisant valstybės plačios vertinimo laisvės šioje srityje, pareiškėjui
teko pernelyg didelė asmeninė našta, kuri pažeidė teisingą pusiausvyrą tarp nuosavybės
apsaugos ir bendrojo intereso reikalavimų. Taigi Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad buvo pažeistas Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnis.
Pareiškėjui buvo priteistas 10 000 eurų dydžio turtinės ir neturtinės žalos
atlyginimas.
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5. Europos Sąjungos valstybės tarybų ir administracinių
teismų sprendimų apžvalga
5.1. Vokietijos Federalinio administracinio teismo 2017 m. liepos 21 d.
sprendimas byloje Nr. 2 C 31.161
Šioje byloje Vokietijos Federalinis administracinis teismas pasisakė dėl kompensacijos už ugniagesių dirbtus viršvalandžius, viršijusius Europos Sąjungos teisėje nurodytą
ribą. Konstatuota, jog kompensacija už viršvalandžius pirmiausiai turėtų būti suteikiama
papildomo poilsio laiku, o tik vėliau atlyginama pinigais.
Pareiškėjai, kurie Potsdamo, Orienburgo ir Kotbuso miestuosebuvo įdarbinti gaisrinės pareigūnais 24 valandų pamainai, teisminiu keliu siekė gauti kompensacijas
už Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisei prieštaraujančius jų dirbtus viršvalandžius. Jų
skundų pagrindu administraciniai teismai sprendė dėl savivaldybių ugniagesių reikalavimų išmokėti kompensacijas Brandenburgo federalinėje žemėje už 2007–2013 metų laikotarpį. Per šį laikotarpį pareigūnai savo prašymu dirbo pamaininį darbą iki 56 valandų per
savaitę. 2010 metais ir vėliau jie tvirtino, kad tarnybos laikas, kuris viršija pagal ES teisę
leidžiamą 48 valandų per savaitę laiką, buvo nustatytas klaidingai taikant ir įgyvendinant
ES teisę. Žemesnės instancijos administraciniai teismai ginčą sprendė ugniagesių naudai.
Vokietijos Federalinis administracinis teismas, išnagrinėjęs besiskundžiančių
miestų kasacinius skundus, konstatavo, kad ugniagesiai, kurie savanoriškai sutiko dirbti
ilgiau nei maksimalus 48 valandų per savaitę pagal ES teisę leidžiamas laikas, gali reikalauti iš savo darbdavio – miesto – papildomo poilsio laiko kompensacijos. Tuo atveju,
jei darbdavys per vienerius metus negali patenkinti valstybės tarnautojo reikalavimo dėl
kompensacijos, pirmiausia nukreiptos į poilsio laiko suteikimą, tada nuo kito mėnesio
turi būti išmokama piniginė kompensacija.
Teismas nustatė, kad 2007 ir 2009 metų Brandenburgo darbo tvarkos taisyklės aiškiai pažeidė 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2003/88/
EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (toliau – ir Direktyva 2003/88/EB)
(22 straipsnio 1 dalies b punktas) numatytą nepalankių sąlygų draudimą, pagal kurį nė
vienas darbuotojas negali patirti nuostolių dėl to, kad jis nenori sutikti dirbti daugiau
kaip 48 valandas per septynių dienų laikotarpį, ir konstatavo, kad Brandenburgo federalinės žemės teisės aktų leidėjas yra atsakingas už klaidingą ES teisės įgyvendinimą. Taigi
buvo nesilaikyta ES teisės viršenybės principo.
Teismas pažymėjo, jog viršvalandžiai atsiranda tuomet, kai valstybės tarnautojas
savanoriškai atlieka tarnybą, viršydamas maksimalų savaitės darbo laiką pagal Direktyvą
2003/888/EB ir joje numatytas leidžiančias nukrypti nuostatas. Kita vertus, papildomas
darbas valstybės tarnybos teisės prasme gali viršyti ES teisėje nustatytą maksimalią 48 valandų per septynių dienų laikotarpį ribą, nepažeidžiant ES teisės aktuose nustatytos tvarkos.
1
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Pastebėta, jog ES teisės reguliuojamas atsakomybės reikalavimas apskritai yra skirtas atsakovui savivaldybei tuo pagrindu, kad ji taiko darbo tvarkos taisykles, skirtas perkelti Direktyvos 2003/88/EB 22 straipsnį, nors jai buvo aišku, kad šitas įgyvendinimas
yra nepakankamas, atsižvelgiant į ES teisėje numatytą nepalankios padėties draudimą.
Nurodyta, jog ES teise grindžiamo reikalavimo pagrindu darbdavys turi kompensuoti
tik teisei prieštaraujančius viršvalandžius už darbą, kuris buvo atliktas praėjusį mėnesį
po pirminio pareiškimo. Pirminė kompensacija yra poilsio laiko suteikimas, antrinė yra
piniginė kompensacija. Pinginė kompensacija nėra apskaičiuojama imtinai pagal fiksuoto
dydžio sumą, atsižvelgiant į skirtumą tarp didžiausio leidžiamo darbo laiko ir neteisėtų
viršvalandžių, bet pagal konkrečias valandas, kurias pareigūnas faktiškai dirbo, apskaičiuojamas pagal viršvalandžių atlyginimo principus. Taigi finansinė kompensacija yra pagrįsta pareigūno faktiškai dirbtu laiku.
Taip pat pažymėta, jog reikalavimai, kurių nustatymas ir mokėjimas nekyla tiesiogiai iš įstatymo, priešingai nei pareiginių arba atlyginimo reikalavimų atveju, reikalauja
išankstinio pareiškimo. Reikalavimams dėl neteisėtų viršvalandžių tai taikoma specialiai.
Jie nėra skirti visų pirma finansinės kompensacijos mokėjimui, bet teisei prieštaraujančios padėties panaikinimui. Valstybės tarnautojo pareiškime turėtų būti reikalaujama,
kad darbdavys pirmiausia įvertintų, ar būtina pakeisti darbo laiko organizavimą ir ar galima išvengti neteisėtų viršvalandžių, pavyzdžiui, pritaikant atitinkamus tarnybos grafikus, suteikiant poilsio laiko kompensacijas. Be to, darbdavys taip pat turi teisėtą interesą
vėliau nesusidurti su nenuspėjamais prašymais dėl finansinės kompensacijos išmokėjimo.

5.2. 2017 m. rugpjūčio 3 d. Belgijos Valstybės Tarybos
sprendimas byloje Nr. 238.9182
Šioje byloje Belgijos Valstybės Taryba sprendė, ar pareiškėjai išduotas leidimas gyventi valstybėje šeimos susijungimo tikslu buvo pagrįstai panaikintas tuo pagrindu, kad
jos tėvas, gaudamas leidimą gyventi Belgijoje, pasinaudojo apgaule.
Pareiškėja, kuri tuo metu buvo nepilnametė, atvyko į Belgiją pagal vizą, gautą
šeimos susijungimo tikslu, kad galėtų gyventi su tėvu, kuris buvo vedęs Belgijos pilietę. Jiems abiem buvo išduotas ilgalaikis leidimas gyventi valstybėje. Po to, kai pareiškėjos tėvo ir jo belgės žmonos santuoka buvo anuliuota dėl apgaulės, Belgijos institucijos
panaikino jo ir pareiškėjos teisę gyventi valstybėje. Pareiškėjos skundas dėl sprendimo
dalies, susijusios su ja, buvo atmestas Belgijos užsieniečių ginčų tarybos.
Teisminiame procese Valstybės Taryboje pareiškėja teigė, kad skundžiamame sprendime buvo neteisėtai remtasi tuo pagrindu, kad jos privatus ir šeimos gyvenimas buvo sukurtas remiantis apgaule, ir netaikytas 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/
EB dėl teisės į šeimos susijungimą 17 straipsnis3. Viena vertus, Europos įstatymų leidėjas
nesusiejo 17 straipsnio taikymo su sąlyga, kad leidimo gyventi panaikinimas nebūtų apgaulės rezultatas. Antra vertus, atsižvelgimas į ryšių egzistavimą valstybėje narėje, nurodytas
17 straipsnyje, yra tuo labiau svarbus šiuo atveju, kadangi ne ji, o jos tėvas įvykdė apgaulę.
2
3

Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/BE11/BE11000355.pdf>.
Kuris šiuo atveju taikytinas tiesiogiai dėl netinkamo direktyvos perkėlimo ir pakankamo direktyvos
nuostatos tikslumo.
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Belgijos kompetentingos valstybės institucijos teigė, kad pareiškėjos tėvo santuokos anuliavimas dėl apgaulės turi extunc poveikį, atsižvelgiant į bendrąjį fraus omnia corrumpit teisės principą. Dėl to pareiškėjos tėvui niekada neturėjo būti išduotas leidimas
gyventi valstybėje kaip Belgijos pilietės sutuoktiniui, ir pareiškėja a fortiori niekada negalėjo būti laikoma „užsieniečio, kuriam Karalystė leidžia joje gyventi“ šeimos nare. Tad
Belgijos valstybės institucijos darė išvadą, kad direktyvos 17 straipsnis niekada nebuvo
taikytinas pareiškėjai.
Šiomis ginčo aplinkybėmis Valstybės Taryba priėmė palankų pareiškėjai sprendimą. Ji konstatavo, kad pagal Direktyvos 2003/86/EB 16 straipsnio 2 dalies a punktą ir
17 straipsnį valstybės narės negali apsiriboti nustatymu, kad buvo pasinaudota apgaule,
kad pateisintų leidimo gyventi valstybėje panaikinimą. Kai vertina, ar yra tinkama konkrečiu atveju panaikinti leidimą gyventi valstybėje, jos privalo atsižvelgti į 17 straipsnyje
nurodytas aplinkybes ir rasti pusiausvyrą tarp įvairių susijusių interesų. Valstybės Taryba
taip pat nurodė, kad net darant prielaidą, jog bendrasis teisės principas fraus omnia corrumpit būtų taikytinas pareiškėjos atveju, jo taikymas būtų negalimas pagal Direktyvos
2003/86/EB 16 straipsnio 2 dalies a punktą ir 17 straipsnį remiantis Europos Sąjungos
teisės viršenybe.

5.3. 2017 m. rugsėjo 27 d. Suomijos vyriausiojo administracinio
teismo sprendimas byloje Nr. 2471/4/16 4
Šioje byloje Suomijos vyriausiasis administracinis teismas sprendė, ar skaičiuojant
12 mėnesių terminą, kurį pagal Dublino III reglamentą trunka valstybės narės, kurioje
prieglobsčio prašytojas buvo registruotas, pareiga išnagrinėti prieglobsčio prašymą, atsižvelgtina į tai, kada kita valstybė narė pateikė prašymą pirmajai perimti prieglobsčio prašytoją savo žinion.
Prieglobsčio prašytojas buvo registruotas Italijoje dėl to, kad neteisėtai kirto valstybės narės sieną. Taigi pagal Dublino III reglamentą5 Italija buvo a priori atsakinga už pareiškėjo prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Tačiau ši pareiga baigėsi praėjus 12 mėnesių
po datos, kai buvo neteisėtai kirsta siena.
Suomijos vyriausiasis administracinis teismas turėjo nuspręsti, ar Italijos pareiga
išnagrinėti prieglobsčio prašytojo prašymą iš tikrųjų baigėsi. Pareiškėjas pateikė prieglobsčio prašymą Suomijoje nepraėjus 12 mėnesių nuo to laiko, kai buvo užregistruotas
Italijoje, tačiau Suomijos imigracijos tarnyba pateikė prašymą Italijai perimti pareiškėją
savo žinion pagal reglamento 21 straipsnio 1 dalį po to, kai praėjo 12 mėnesių terminas.
Skundžiamame sprendime administracinis teismas rėmėsi Dublino III reglamento 13 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, kad Italijos pareiga išnagrinėti pareiškėjo prieglobsčio tarptautinės apsaugos prašymą baigėsi praėjus 12 mėnesių po datos, kurią pareiškėjas
buvo registruotas Italijoje. Administracinis teismas sprendė, kad, kai Suomijos imigracijos tarnyba pateikė prašymą Italijai perimti pareiškėją savo žinion praėjus daugiau kaip
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Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/wwjurifast_web/docs/fi01/fi01000221.pdf>.
2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi
valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių
pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai.
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12 mėnesių po to, kai pareiškėjas buvo registruotas, Suomija buvo atsakinga už prašymo
suteikti tarptautinę apsaugą nagrinėjimą.
Šiomis aplinkybėmis Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad administracinis teismas neturėjo spręsti klausimo remdamasis vien tik Dublino III reglamento 13 straipsnio 1 dalimi, tačiau turėjo jį skaityti kartu su 7 straipsnio 2 dalimi.
Remiantis reglamento 7 straipsnio 2 dalimi atsakinga valstybė narė nustatoma atsižvelgiant į padėtį tuo metu, kai prašytojas pirmą kartą valstybei narei pateikė tarptautinės
apsaugos prašymą.
Vyriausiasis administracinis teismas pastebėjo, kad, remiantis Dublino III reglamento 13 straipsnio 1 dalimi, skaitant ją kartu su 7 straipsnio 2 dalimi, atsakinga valstybė narė nustatoma remiantis tuo, ar prieglobsčio prašymas buvo pateiktas per 12 mėnesių nuo sienos kirtimo datos. Taigi nebuvo svarbu, kad prašymas pagal reglamento
21 straipsnio 1 dalį perimti pareiškėją savo žinion buvo pateiktas praėjus 12 mėnesių
terminui, nurodytam 13 straipsnio 1 dalyje. Prieglobsčio prašytojui pateikus prieglobsčio prašymą per 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo registruotas Italijoje kaip neteisėtai kirtęs sieną, Italija buvo atsakinga už pareiškėjo prieglobsčio prašymo nagrinėjimą.
Administracinio teismo sprendimas buvo pakeistas ir paliktas galioti Suomijos imigracijos tarnybos sprendimas.

5.4. 2017 m. rugpjūčio 29 d. Latvijos aukščiausiojo teismo sprendimas
byloje „L.Č.“ IK prieš Valsts ieņēmumu dienests6
Šioje byloje Latvijos aukščiausiasis teismas sprendė, koks pridėtinės vertės mokesčio tarifas taikytinas paslaugai, susijusiai su prekių tranzitu, nesant teisinio ryšio su prekių
siuntėju ar gavėju
Latvijos aukščiausiojo teismo Administracinių bylų skyrius paliko nepakeistą apygardos administracinio teismo sprendimą atmesti skundą, kuriame buvo prašoma panaikinti Valstybės pajamų tarnybos sprendimo dalį, nustatančią pareigą pareiškėjui sumokėti papildomą pridėtinės vertės mokestį. Aukščiausiasis teismas pripažino, kad pareiškėjo
teiktos paslaugos atveju nebuvo tiesioginio ryšio su prekių siuntėju arba gavėju, taigi
apeliacinio teismo išvada rėmėsi tuo, kad išimtis iš pridėtinės vertės mokesčio, nustatyto įstatymo „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ 7 skyriaus pirmo paragrafo 2 dalyje, negali
būti taikoma, ir pareiškėjo suteikta paslauga yra apmokestinama standartiniu pridėtinės
vertės mokesčiu, taikytinu atitinkamu laikotarpiu.
Aukščiausiasis teismas išnagrinėjo bylą pagal individualaus verslininko L. Č. kasacinį skundą byloje, kurioje buvo sprendžiama, ar 0 % pridėtinės vertės mokesčio tarifas
yra taikytinas transporto paslaugai, susijusiai su prekių tranzitu, jei konkretus vežėjas neturėjo licencijos tarptautiniams pervežimams.
Aukščiausiasis teismas nusprendė sustabdyti bylą ir kreiptis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą su prejudiciniu klausimu. Kaip konstatavo Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas, ir kaip nustatyta šioje byloje, paslaugos, teiktos pareiškėjo, buvo
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Prieiga internete: <http://www.at.gov.lv/en/jaunumi/par-tiesu-lietam/in-the-absence-of-a-legal-link-with-the-consignor-or-the-consignee-the-standard-rate-of-value-added-tax-shall-be-applicable-to-the-service-related-to-transit-procedure-8347>.
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neatskiriamos nuo konkrečių sutarčių realaus įvykdymo. Vis dėlto, šios paslaugos nebuvo teiktos tiesiogiai prekių siuntėjui ar gavėjui, bet jų prekybos partneriui SIA „Atek“.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino, kad šios paslaugos nepatenka į mokesčio išimties, įvardytos toje normoje, taikymo sritį.
Remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. liepos 29 d. sprendimu byloje C-288/16, Aukščiausiasis teismas pripažino, kad išimtis iš pridėtinės vertės
mokesčio, nurodyta įstatymo „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ 7 skyriaus pirmo paragrafo 2 dalyje, taikytina tais atvejais, kai egzistuoja konkretus ryšys tarp paslaugos ir prekių
eksporto, importo ar prekių pervežimo, o taip pat ir teisinis ryšys (sutartiniai santykiai)
tarp paslaugos teikėjo ir prekių siuntėjo arba gavėjo. Tai reiškia, kad tos nuostatos kontekste paslaugos, susijusios su prekių eksportu, importu ir tranzitu, yra ne tik griežtai būtinos tų sutarčių įvykdymui, tačiau taip pat yra teikiamos tiesiogiai siuntėjui arba gavėjui.
Kadangi išimtis iš pridėtinės vertės mokesčio yra interpretuotina griežtai, nesant tokio
teisinio ryšio su siuntėju ar gavėju, paslauga apmokestintina standartiniu pridėtinės vertės mokesčio tarifu, taikytinu tuo laikotarpiu.
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Santrumpos
AB
ABTĮ
ALOKKLT
angl.
AUTOKKLT
AVPK
b. l.
BAB
CCPC
CK
CPK
d.
dr.
EAR
EB
ES
ESTT
Eur
EŽTT
g.
GAAB
IĮ
JACIE
k.
KKLT
kt.
lot.
LSMU
Lt
LVAT
m
m.
mėn.
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akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
alogeninių kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija
angliškai
autologinių kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija
apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
bylos lapas
bankrutuojanti akcinė bendrovė
Konkurencijos ir vartotojų apsaugos komisija
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
diena, dalis
daktaras
Europos Audito Rūmai
Europos Bendrija
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
euras
Europos Žmogaus Teisių Teismas
gatvė
gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė
individuali įmonė
Tarptautinio akreditavimo komitetas
kaimas
kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija
kita
lotyniškai
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
litas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
metras
metai
mėnuo

Santrumpos

min.
mln.
Nr.
NŽT
p.
pan.
proc.
prof.
PSDF
PVM
pvz.
r.
SAPĮ
SESV
str.
t. y.
t. t.
t.
TIPK
UAB
VAĮ
val.
VĮ
VLK
VšĮ
VTĮ
Žin.
žr.
ŽŪM

minutė
milijonas
numeris
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
punktas, puslapis
panašiai
procentas
profesorius
privalomojo sveikatos draudimo fondas
pridėtinės vertės mokestis
pavyzdžiui
rajonas
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
straipsnis
tai yra
taip toliau
tomas
taršos integruota prevencija ir kontrolė
uždaroji akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
valanda
valstybės įmonė
Valstybinė ligonių kasa
viešoji įstaiga
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Valstybės žinios
žiūrėti
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
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