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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 40–
42 punktų teisėtumo
Byloje tikrintuose Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 40, 41 bei
42 punktuose buvo nustatyta, kad Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau – ir
Garbės teismas) sprendimas buvo priimamas ir paskelbiamas, posėdyje dalyvaujantiems
asmenims nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, taip pat Garbės teismo
nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji
ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo posėdyje dalyvaujantiems asmenims (16 punktas).
Garbės teismo jurisdikcinei veiklai – drausminių nuobaudų skyrimo turto arba verslo
vertintojams procedūrai – taikomi teisingo bylos nagrinėjimo reikalavimai (38 punktas). Tai
reiškia, kad teisės aktais reguliuojant turto arba verslo vertintojo drausmės bylos nagrinėjimo Garbės teisme procesą, inter alia Garbės teismo sprendimo turto arba verslo vertintojo drausmės byloje priėmimą, turi būti užtikrinamas tinkamas ir teisingas teisinis procesas
Garbės teisme, kuris yra būtina sąlyga drausmės bylai teisingai išnagrinėti ir taip garantuoti
asmens teisių bei laisvių apsaugą. Atsižvelgiant į konstitucinį teisinės valstybės principą, taip
pat į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos teisėje
nustatytas teisės į teisingą teismą (teisingą bylos nagrinėjimą) garantijas, teisė į tinkamą ir
teisingą procesą Garbės teisme reiškia, kad turi būti užtikrinama, jog, be kita ko:
– Garbės teismo sprendimas būtų priimtas ir paskelbtas prieš tai visiems Garbės
teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams objektyviai nustačius visas drausmės bylai reikšmės turinčias faktines aplinkybes, į jas deramai ir visapusiškai įsigilinus,
įvertinus visus įrodymus bei proceso Garbės teisme dalyvių argumentus, nurodžius visus
įstatymus ir / arba kitus teisės aktus, kuriais Garbės teismas vadovavosi ir kuriuos taikė spręsdamas atitinkamą drausmės bylą; taip pat visiems turto arba verslo vertintojo
drausmės bylą nagrinėjusiems Garbės teismo nariams vienodai supratus sprendimo motyvus ir patvirtinus, jog jie sutinka su priimtu sprendimu;
– Garbės teismo sprendimas būtų teisiškai argumentuotas (motyvuotas).
Argumentavimas turi būti racionalus – Garbės teismo sprendime turi būti tiek argumentų,
kad jų pakaktų šiam sprendimui pagrįsti; Garbės teismo sprendime negali būti nutylėtų
argumentų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo sprendimo priėmimui;
– Garbės teismo sprendimas būtų nedviprasmiškas ir aiškus byloje dalyvaujantiems
ir kitiems asmenims; kad jis būtų aiškus ir suprantamas jau tada, kai yra priimamas ir paskelbiamas, ir nebūtų toks, kuris verstų šalis, kitus proceso Garbės teisme dalyvius, taip pat
kitus asmenis spėlioti, kodėl, dėl kokių tikrųjų motyvų buvo priimtas būtent toks, o ne kitoks Garbės teismo sprendimas;
7
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– priimant Garbės teismo sprendimą, būtų išvengta atsitiktinumų ir savivalės;
– turto arba verslo vertintojo drausmės bylos nagrinėjimas Garbės teisme nebūtų
formalus, o Garbės teismo sprendimas nebūtų vien formalus aktas (39 punktas).
Teisinio aiškumo, tikrumo, teisės viešumo reikalavimų, taip pat reikalavimo užtikrinti žmogaus teises ir laisves kontekste tinkamas ir teisingas teisinis procesas Garbės
teisme suponuoja ir reikalavimą, kad Garbės teismo sprendimas būtų vienas teisės taikymo aktas ir vienas dokumentas, o ne keletas teisės taikymo aktų ir keletas dokumentų,
juo labiau ne keletas skirtingu laiku surašytų ir priimtų teisės taikymo aktų ir dokumentų.
Garbės teismo sprendimas taip pat turi būti vientisas ir integralus teisės aktas, kuriame
rezoliucinė dalis būtų grindžiama aprašomojoje ir motyvuojamojoje dalyje išdėstytomis
aplinkybėmis, kurias atsižvelgęs į ištirtus ir įvertintus įrodymus nustatė Garbės teismas,
bei teisiniais argumentais. Taigi priimant ir skelbiant Garbės teismo sprendimą, jame turi
būti išdėstytos visos aplinkybės ir visi argumentai, kuriais jis grindžiamas. Garbės teismo
nustatytos aplinkybės bei sprendimo motyvai (ar jų dalis) negali būti išdėstomi po Garbės
teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo. Priėmęs ir paskelbęs sprendimą, Garbės teismas negali keisti ar kitaip koreguoti išdėstytų aplinkybių ir sprendimo teisinių argumentų.
Priimant ir skelbiant Garbės teismo sprendimą, jis visuomet privalo būti pasirašytas visų
turto arba verslo vertintojo drausmės bylą nagrinėjusių Garbės teismo narių (40 punktas).
Viso Garbės teismo sprendimo, inter alia jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, surašymas dar prieš jį priimant ir paskelbiant yra viena iš priemonių, užtikrinančių,
kad visi Garbės teismo nariai, dalyvaujantys sprendžiant konkrečią turto arba verslo vertintojo drausmės bylą, vienodai supras visus teisinius argumentus, pagrindžiančius tą
sprendimą. Tik surašius Garbės teismo sprendimą pagrindžiančius argumentus – jo priėmimo motyvus, galima patikrinti ir įsitikinti, kad jie nėra nenuoseklūs, neprieštarauja vieni kitiems, neturi kitų trūkumų, o jeigu taip yra – tuos argumentus pakoreguoti. Taip pat
Garbės teismo sprendimo pasirašymas tuo metu, kai jis yra priimamas ir paskelbiamas, o
ne po kurio laiko surašius sprendimo aprašomąją ir motyvuojamąją dalis, garantuoja, jog
visi Garbės teismo nariai, nagrinėję turto arba verslo vertintojo garbės bylą, yra patvirtinę
ir sutinka su priimamu Garbės teismo sprendimu ir jo rezoliucine dalimi, taigi užtikrina,
kad turto arba verslo vertintojo drausmės byla nebūtų išnagrinėta formaliai (41 punktas).
Pripažinta, kad Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 40, 41 punktai
bei 42 punkto nuostata ,,Garbės teismo sprendimas surašomas <...> ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos“ ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Garbės teismo sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, taip
pat Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas
sprendimas pasirašomas vėliau – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Garbės teismo
sprendimo priėmimo ir paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims,
prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui (51 punktas).
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Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
Administracinė byla Nr. eI-8-662/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00005-2018-4
Procesinio sprendimo kategorija 4.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. liepos 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas),
Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui R. M.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 39–42 punktai neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir
teisingumo principams.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą
pagal pareiškėjos I. K. skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Krivita“, dėl Turto
arba verslo vertintojų garbės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. GT-23(17)-S
panaikinimo, kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar
Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 (toliau – ir Nuostatai), 39–
42 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams.
2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 20 d. nutartimi
priimta nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo dalis ištirti, ar
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir
teisingumo principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo
nuostatų 39–41 punktai bei 42 punkto nuostata ,,Garbės teismo sprendimas surašomas,
pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo die9
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nų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos“.
3. Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas grindžiamas
šiais motyvais:
3.1. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje byloje yra kilęs
ginčas dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau – ir Garbės teismas) 2017 m.
rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. GT-23(17)-S, kuriuo pareiškėjai I. K. paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje nustatyta, kad Garbės teismo posėdžio metu Garbės teismas paskelbė sprendimo rezoliucinę dalį, tačiau atsisakė iš
karto paskelbti teismo sprendimo motyvus.
3.2. Pagal Nuostatų 39–42 punktuose įtvirtintas Garbės teismo sprendimo priėmimo taisykles, Garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylą, neturi pareigos tą pačią dieną surašyti visą sprendimą, įskaitant ir jo motyvuojamąją dalį, o yra įpareigotas paskelbti tik sprendimo įžanginę bei rezoliucinę dalis, šias jau paskelbtas sprendimo dalis per
nustatytą terminą papildant motyvais. Taigi Garbės teismo sprendimo rezoliucinė dalis
paskelbiama tą pačią dieną, kai įvyksta Garbės teismo posėdis, tačiau dar nesurašius viso
vientiso Garbės teismo baigiamojo akto. Sprendimo įžanginės ir rezoliucinės dalies paskelbimo momentu sprendimas iš esmės susideda tik iš paskelbiamos įžanginės ir rezoliucinės dalies, kadangi visas sprendimas su motyvuojamąja jo dalimi paskelbimo dieną
dar nėra surašytas.
3.3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime pateiktas išaiškinimas, kad baigiamojo teismo akto surašymas dar prieš oficialiai jį
priimant ir viešai paskelbiant yra viena iš teisinių garantijų, kad atitinkamoje byloje bus
įvykdytas teisingumas. Vadinasi, paskelbiant sprendimo įžanginę ir rezoliucinę dalį, dar
nesant surašyto visos apimties sprendimo su motyvais, iš esmės pažeidžiamas pagrindinis teisminės institucijos tikslas nagrinėjant ginčą, t. y. nėra užtikrinamas teisingas,
objektyvus ir visapusiškas aplinkybių išnagrinėjimas prieš teismo sprendimo paskelbimą. Paskelbiant teismo sprendimą nesurašius jo viso, nėra užtikrinamas Konstitucijoje
įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, nes,
kaip yra pažymėjęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, konstitucinė vertybė yra
ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas), kuris turi
būti grindžiamas teisiniais argumentais (motyvais) (Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas).
3.4. Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
28 straipsnio 5 dalį, Garbės teismas yra institucija, nagrinėjanti turto arba verslo vertintojų drausmės bylas, jai yra priskirta funkcija kviesti turto arba verslo vertintojus dalyvauti Garbės teismo posėdžiuose nagrinėjant jų drausmės bylas, taip pat priimti sprendimus dėl drausminių nuobaudų turto arba verslo vertintojui skyrimo arba drausmės bylos
nutraukimo. Iš nurodytų nuostatų matyti, kad Garbės teismas – tai turto arba verslo
vertintojų drausmės bylas nagrinėjanti institucija, priimanti sprendimus dėl drausminių
nuobaudų skyrimo. Šios institucijos sprendimais yra išnagrinėjamas ginčas dėl drausminės nuobaudos turto ar verslo vertintojui skyrimo, ir toks sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka teismui (Nuostatų 44 p.).
3.5. Garbės teismo sprendimui taikytini teisminių institucijų sprendimams nu10
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statyti motyvavimo ir išsamumo reikalavimai, kadangi Garbės teismo sprendimu yra
išsprendžiamas ginčas, kuris gali būti toliau skundžiamas aukštesnei teisminei instancijai. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) yra nurodęs, kad tikrinant,
ar institucija įgyvendina teisingumo vykdymo funkciją, reikia nustatyti, ar ji turi kompetenciją nagrinėti ginčus ir juos išspręsti priimdama teisminio pobūdžio sprendimą
(pvz., ESTT 1999 m. kovo 2 d. sprendimas Nour Eddline El-Yassini prieš Secretary of State
for Home Department, C-416/96, EU:C:1999:107, 2002 m. sausio 15 d. sprendimas Lutz
GmbH ir kiti, Nr. C-182/00, EU:C:2002:19). Atsižvelgiant į tai, kad Garbės teismas įgyvendina teisingumo vykdymo funkciją spręsdamas ginčus dėl turto arba verslo vertintojų drausminių nuobaudų, šios institucijos priimamus sprendimus nėra pagrindo vertinti
pagal kitus kriterijus nei pagal tuos, kurie taikomi Lietuvos Respublikos teismų priimamiems sprendimams. Todėl Garbės teismo sprendimas taip pat turi būti motyvuotas, pagrįstas, užtikrinti teisingumo įvykdymą.
3.6. Garbės teismui paskelbiant sprendimo rezoliucinę dalį dar nesurašius viso
sprendimo su motyvais, nėra galimybės įvertinti tokio sprendimo teisingumo, kadangi
jo rezoliucinė dalis paskelbiama be jokio teisinio ar faktinio pagrindimo. Tokio sprendimo motyvai yra nežinomi bylos šalims iki viso sprendimo surašymo. Nepaisant to, kad
sprendimas su motyvais surašomas ir išsiunčiamas bylos šalims per 10 darbo dienų nuo
jo priėmimo (Nuostatų 42 p.), lieka abejonė, ar visi sprendimo motyvai, kurie pateikti
jau galutiniame suderintame sprendimo tekste, sprendimo rezoliucinės dalies paskelbimo metu yra žinomi patiems sprendimą priėmusiems Garbės teismo nariams. Taigi priimdamas baigiamąjį Garbės teismo aktą ir paskelbdamas jo įžanginę bei rezoliucinę dalis dar nesant sprendimą pagrindžiančių motyvų, Garbės teismas galbūt pažeidžia jam iš
Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies kylančią pareigą teisingai ir objektyviai išnagrinėti
bylas, taip pat teisingumo principą bei teisinės valstybės principą, kuris yra neatsiejama
teisingumo principo dalis ir reikalauja, kad bet koks institucijos priimamas aktas atitiktų
teisės aktų reikalavimus.
3.7. Vadovaujantis Nuostatų 40 punktu, Garbės teismo sprendimo aprašomosios
ir motyvuojamosios dalių tekstą Garbės teismo sekretorius elektroniniu paštu pateikia
Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams derinti (pritarti tekstui
be pataisymų, pateikti teksto pataisymus (jeigu Garbės teismo narys per 2 darbo dienas
nepateikia teksto pataisymų, laikoma, kad jis tekstui pritarė). Toks teisinis reguliavimas
lemia, kad pirmiausiai Garbės teismo sprendimas yra paskelbiamas, o tik vėliau, po paskelbimo, surašomas. Taigi Garbės teismo baigiamasis aktas jo paskelbimo metu nėra
grindžiamas teisiniais argumentais, o baigiamojo akto argumentai surašomi ir paviešinami vėliau, jau paskelbus sprendimą. Tokiu atveju teisingumas, kaip jis suprantamas pagal
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimus, teismo sprendimo argumentavimo prasme lieka neįvykdytas. Derinant institucijos sprendimo tekstą jau po jo rezoliucinės dalies paskelbimo, visuomet išlieka rizika, ar vėliau surašytais sprendimo argumentais nėra siekiama pateisinti teismo a priori priimto baigiamojo akto. Surašant sprendimo
tekstą po jo rezoliucinės dalies paskelbimo, kyla pavojus, jog sprendimas vis dėlto nebus
priimtas objektyviai bei nešališkai, nes net ir nustačius aplinkybes, kurios iš esmės keistų jau paskelbtos sprendimo rezoliucinės dalies turinį, teisminė institucija turėtų surašyti
sprendimą taip, kad jis koreliuotų su jau paskelbta jo rezoliucine dalimi. Derinant sprendimo tekstą jau po jo rezoliucinės dalies paskelbimo, nėra išvengiama atsitiktinumo ele11
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mento. Be to, tokio atsitiktinumo rizika tik didėja, kadangi Garbės teismo nariai gali be
apribojimų taisyti ar keisti sprendimo tekstą jau paskelbus jo rezoliucinę dalį. Sprendimo
teksto derinimas, jo pakeitimai, pataisymai po sprendimo priėmimo iš esmės yra nesuderinami su teisingumo principo įgyvendinimu, teisinės valstybės principo aiškinimu, kadangi ta pati institucija, kuri priėmė sprendimą savo kompetencijos ribose, pati jį taiso,
keičia ar kitaip jį derina jau po sprendimo rezoliucinės dalies paskelbimo šalims. Tokiu
būdu yra pažeidžiamas lūkestis, jog atitinkama situacija bylą išnagrinės objektyviai, teisingai bei vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis.
3.8. Vadovaujantis Nuostatų 41 punktu, Garbės teismo sekretorius, suderinęs
Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą, parengia visą
Garbės teismo sprendimo tekstą ir teikia Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant
sprendimą, pasirašyti. Pagal Nuostatų 42 punktą, Garbės teismo sprendimas surašomas,
pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos. Garbės teismo sprendimo pasirašymas nėra formali sprendimo priėmimo procedūra. Tai esminis veiksmas, kuriuo
siekiama užtikrinti, kad sprendimas yra priimtas nagrinėjančių asmenų dauguma ir kad
nagrinėjantys bylą asmenys yra patvirtinę ir sutinka su priimamu teismo sprendimu ir
jo rezoliucine dalimi. Pagal ginčijamą teisinį reguliavimą susidaro situacija, kad teismo
sprendimas yra paskelbiamas be nagrinėjančių bylą asmenų patvirtinimo, t. y. jų parašo.
Parengiant ir pasirašant sprendimo tekstą jau po sprendimo rezoliucinės dalies paskelbimo, teisingumo vykdymas yra suskaidomas į dvi dalis: pirma, tą pačią dieną po posėdžio
paskelbiamas teismo sprendimas, kuris yra neargumentuojamas; antra, tik po to, jau praėjus nustatytam terminui, surašomas jau teismo paskelbtas sprendimas, ir jis patvirtinamas ginčą nagrinėjančių asmenų parašu. Tą dieną, kai paskelbiamas teismo sprendimas,
tačiau be motyvų, yra įvykdomas formalus teisingumas, kurio motyvai jau tik vėliau yra
surašomi ir išviešinami kitiems asmenims. Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra
ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas;
konstitucinė teisingumo samprata lemia ne tik formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet – svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina,
saugo ir gina Konstitucija (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo
21 d. nutarimas). Teisminė institucija, priėmusi sprendimą, o tik po to surašiusi ir įgaliotų asmenų parašu patvirtinusi jo tekstą, ne tik kad neužtikrina teisingumo vykdymo,
tačiau ir galbūt pažeidžia jai tenkančią pareigą objektyviai ir nešališkai ištirti ginčo aplinkybes bei užtikrinti teisės viešpatavimą toje ginčo dalyje. Teisminėms institucijoms yra
pavesta vykdyti teisingumą, todėl vadovaudamosi iš teisinės valstybės principo kylančiu
reikalavimu tinkamai argumentuoti teismo sprendimą, jos turi užtikrinti visuomenės pasitikėjimą teisine sistema ir teise apskritai. Visuomenės pasitikėjimas teisminių institucijų
priimamais sprendimais susideda iš pareigos išvardyti įrodymus, paaiškinti jų turinį, nurodyti įrodomąją reikšmę, pasisakyti, kaip vieni ar kiti įrodymai buvo vertinami, kokią
įtaką jie turėjo priimant galutinį teismo sprendimą. Garbės teismo nariams sprendimą
pasirašant po sprendimo paskelbimo ir po to, kai yra suderinamas viso sprendimo tekstas su motyvais, kyla klausimas, kas atsitiktų tokiu atveju, jeigu surašius motyvus, aplin12

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

kybes ir įvertinus įrodymus, Garbės teismo narys nebesutiktų su paskelbta sprendimo
rezoliucine dalimi. Garbės teismo sprendimo surašymas ir jo pasirašymas jau po jo rezoliucinės dalies paskelbimo paneigia galimybę sprendimą priimantiems nariams nuspręsti
dėl sprendimo turinio dar iki jo paskelbimo ir, esant prieštaravimams, keisti sprendimo
rezoliucinę dalį. Tokia situacija visiškai nesuderinama su išsamiu, teisingu ir visapusišku
bylos nagrinėjimu. Toks drausmės bylų nagrinėjimas neužtikrina teisės viršenybės ir teisingumo principų laikymosi, taip pat sudaro galimybę priimti atsitiktinius sprendimus.
II.
4. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimas, kuriame teigiama, jog Nuostatuose įtvirtinta Garbės teismo sprendimų
priėmimo tvarka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams neprieštarauja. Atsakovas prašo Nuostatų 39–
42 punktus pripažinti teisėtais.
5. Atsiliepimas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:
5.1. Nuostatų 39–42 punktų prieštaravimas Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams iš esmės grindžiamas Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimuose pateiktais išaiškinimais. Konstitucijos 109 straipsnyje nurodyti reikalavimai teismams. Minėtuose Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose suformuota
doktrina dėl teismų baigiamųjų aktų priėmimo Konstitucijos 109 straipsnio, teisinės valstybės ir teisingumo principų aspektu. Lietuvos Respublikos teismų sistemą, jų kompetenciją, teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, principus, teisėjų statusą, kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Šio
įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo
tik teismai, priimdami sprendimus bylose Lietuvos Respublikos vardu. Teismų įstatymo
9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra
privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti
vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
5.2. Reikalavimai Garbės teismui yra nustatyti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme. Šio įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta Garbės teismo sudėtis ir
skyrimo tvarka. Garbės teismą sudaro penki nariai: 1) tris narius jų sutikimu, turinčius
ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, tarpusavio sutarimu skiria asociacijos, vienijančios tik turto ir (arba) verslo vertintojus ir (arba) turto arba verslo vertinimo įmones, iš tik turto ir (arba) verslo vertintojus vienijančių asociacijų narių ir (arba)
tik turto arba verslo vertintojų, kurie turto arba verslo vertinimo įmonių asociacijų narėse dirba darbo sutarties pagrindais arba kurie yra individualios įmonės savininkai ar
ūkinės bendrijos tikrieji nariai; 2) du narius valstybės tarnautojus jų sutikimu, turinčius ne mažesnį kaip trejų metų valstybės tarnybos stažą ir turto arba verslo vertinimą
reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo arba dalyvavimo juos rengiant patirtį,
skiria Finansų ministerija. Garbės teismo personalinę sudėtį tvirtina ir pirmininką bei
jo pavaduotoją iš Garbės teismo narių skiria finansų ministras. Pagal to paties įstatymo
13

I. Administracinių teismų praktika

28 straipsnio 5 dalį, Garbės teismas nagrinėja turto arba verslo vertintojų drausmės bylas,
kviečia turto arba verslo vertintojus dalyvauti Garbės teismo posėdžiuose nagrinėjant jų
drausmės bylas, priima sprendimus dėl drausminių nuobaudų turto arba verslo vertintojui skyrimo arba drausmės bylos nutraukimo. Pagal minėto įstatymo 29 straipsnio 8 dalį,
Garbės teismo sprendimai privalomi turto arba verslo vertintojams, turto arba verslo
vertinimo įmonėms ir Priežiūros įstaigai. Taigi matyti, kad Garbės teismo sudarymas,
jo nariai skiriami visiškai kitokia tvarka, nei nurodyta Teismų įstatyme. Garbės teismo
personalinė sudėtis sudaroma finansų ministro pagal asociacijų ir Finansų ministerijos
skiriamus asmenis. Garbės teismo nariai neturi tokių teisių, pareigų, garantijų, kurios nurodytos Teismų įstatyme. Garbės teismo sprendimai yra privalomi tik turto arba verslo
vertintojams, turto arba verslo vertinimo įmonėms ir Priežiūros įstaigai. Visa tai patvirtina, kad Garbės teismas negali būti pripažįstamas teisminės valdžios institucija, kuriai
pavesta vykdyti teisingumą priimant visiems privalomo pobūdžio sprendimus. Taigi
Garbės teismo sprendimai negali būti vertinami pagal kriterijus, kurie taikomi Lietuvos
Respublikos teismų, turinčių teisę vykdyti teisingumą, priimamiems sprendimams.
5.3. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime
detalizavo bei papildė 2006 m. sausio 26 d. nutarime išdėstytus išaiškinimus dėl motyvų surašymo ir paskelbimo teiginiu, kad konstitucinis įpareigojimas surašyti ir viešai paskelbti teismo baigiamojo akto motyvus nereiškia pareigos visais atvejais teismo posėdžių
salėje viešai paskelbti visą surašytą baigiamojo akto tekstą (išskyrus įžanginę ir rezoliucinę dalį), o tik pareigą, kad jis visas būtų surašytas dar prieš priimant baigiamąjį teismo
aktą; tokiais atvejais baigiamasis teismo aktas per protingą ir įmanomai trumpiausią laiką
turi būti viešai paskelbiamas kitokiu būdu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime nurodė, kad Konstitucijoje iš teismo nereikalaujama savo
baigiamąjį aktą ne tik surašyti prieš jį priimant ir viešai paskelbiant, bet ir teismo posėdžių salėje viešai paskelbti balsiai perskaitant visą surašytą to baigiamojo akto tekstą, kad
čia svarbiausia ne tai, kad visas baigiamasis teismo aktas būtų balsiai perskaitomas žodžiu
teismo posėdžių salėje, bet tai, kad jis visas būtų surašytas dar prieš oficialiai priimant tą
baigiamąjį teismo aktą – dar prieš teisėjams balsuojant dėl jo ir jį pasirašant ir dar prieš
tą baigiamąjį teismo aktą viešai paskelbiant. Taigi net jeigu ir būtų laikoma, kad Garbės
teismo priimami sprendimai turi būti vertinami pagal tuos pačius kriterijus, kurie taikomi Lietuvos Respublikos teismų priimamiems sprendimams, Garbės teismo sprendimų
priėmimo tvarka, nustatyta Nuostatų 39–42 punktuose, atitinka Konstitucinio Teismo
2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime suformuotą doktriną.
5.4. Nuostatų 43 punkte nustatyta, kad Priežiūros įstaiga, gavusi Garbės teismo
sprendimą, jo išrašą skelbia Kompiuterizuotoje turto arba verslo vertintojų ir turto arba
verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemoje esančioje vertintojo, dėl kurio priimtas Garbės teismo sprendimas, byloje. Nuostatų 44 punkte nustatyta,
kad vertintojas, nesutikdamas su Garbės teismo sprendimu, gali nuo sprendimo išrašo
paskelbimo minėtoje sistemoje dienos jį apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje
nurodyta, kad turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 30 dienų nuo sprendimo išsiuntimo (registruotu laišku) turto arba verslo vertintojui ir sprendimo išrašo paskelbimo
Priežiūros įstaigos sistemoje dienos. Šios Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo bei
14
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Nuostatų nuostatos reiškia, kad vertintojas, dėl kurio priimtas Garbės teismo sprendimas, turi teisę skųsti Garbės teismo sprendimą ne nuo sprendimo įžanginės ir rezoliucinės dalies paskelbimo dienos, o nuo tada, kai sistemoje paskelbiamas visas Garbės teismo
sprendimas, t. y. kai yra paskelbtos ir Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalys. Šiuo teisiniu reguliavimu užtikrinama vertintojo teisė susipažinti su
priimtu sprendimu ir per 30 dienų pateikti skundą Vilniaus apygardos administraciniam
teismui. Taigi toks teisinis reguliavimas nepažeidžia vertintojo, dėl kurio nagrinėjama
drausmės byla, teisių ir teisėtų interesų.
6. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, taip pat gauta Lietuvos vertintojų rūmų nuomonė, kurioje
teigiama, jog Nuostatų 39–42 punktai galbūt prieštarauja Konstitucijos 109 straipsniui,
konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo, tinkamo teisinio proceso, teisinio aiškumo, tikrumo, teisės viešumo principams.
7. Nuomonė grindžiama šiais teisiniais argumentais:
7.1. Institucija, sprendžianti klausimą dėl asmens drausminės atsakomybės, kaip
poveikio priemonės, kuri pagal savo esmę yra baudžiamojo poveikio, neabejotinai turi
garantuoti asmeniui esmines procesines garantijas, turinčias užtikrinti asmens teisę į teisingą bylos išnagrinėjimą. Asmuo, kurio drausminės atsakomybės klausimas yra nagrinėjamas, turi teisę žinoti, kuo jis yra kaltinamas, turi teisę būti išklausytas dėl jam reiškiamų kaltinimų (turėti galimybę teikti savo paaiškinimus dėl jam pateiktų kaltinimų).
Tik suteikus šias procesines garantijas, institucija gali priimti sprendimą dėl konkrečių
baudžiamojo poveikio priemonių taikymo asmeniui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3271-602/2016).
7.2. Garbės teismas – institucija, veikianti viešosios teisės srityje. Viešojoje teisėje
galioja taisyklė – viskas, kas nėra tiesiogiai leista įstatymo, draudžiama. Pagal Europos
Žmogaus Teisių Teismo praktiką (toliau – EŽTT), drausminiai procesai profesinėse organizacijose, kai sprendžiama dėl teisės verstis tam tikra profesija, patenka į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalies
taikymo sferą. Taigi Garbės teismas šiuo atveju veikia kaip kvaziteisminė institucija, kurios procesinei veiklai taikomi teismo nešališkumo, objektyvumo ir viešumo reikalavimai
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1039-552/2015).
7.3. Pagal ginčijamą teisinį reguliavimą, Garbės teismas iš esmės skelbia tik įžanginę ir rezoliucinę sprendimo dalis. Motyvuojamoji ir aprašomoji sprendimo dalys surašomos vėliau, nei paskelbiamas galutinis priimtas sprendimas. Toks teisinis reguliavimas iš esmės reiškia, kad Garbės teismas turi teisę priimti ir paskelbti sprendimą be
jokių motyvų ir detalios situacijos analizės ir tik po to sugalvoti priimtam sprendimui
tinkamus motyvus. Taip sudaromos prielaidos skelbti sprendimus, dėl kurių Garbės teismo nariai galbūt neturi vidinio įsitikinimo. Dėl to atsiranda didesnė tikimybė, jog bus
priimtas neteisingas sprendimas. Aprašomoji ir motyvuojamoji sprendimo dalys sudaro
prielaidas teigti, jog teismas atkreipė dėmesį į visus reikšmingus bylai faktus ir įrodymus
ir jų pagrindu suformavo vidinį įsitikinimą.
7.4. Motyvuojamosios ir aprašomosios dalių atskyrimas nuo įžanginės ir rezoliucinės dalių pažeidžia teismo sprendimo vientisumą, sukuria teisinį neaiškumą bylos dalyviams bei nepasitikėjimą Garbės teismu. Tokiu būdu taip pat sudaromos galimybės
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Garbės teismui keisti motyvus jau po sprendimo paskelbimo.
7.5. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime
konstatavo, kad kiekvienas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) turi būti
grindžiamas teisiniais argumentais (motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus, argumentų turi būti tiek, kad jų pakaktų teismo sprendimui pagrįsti. Teismo nuosprendyje
(kitame baigiamajame teismo akte) negali būti ir nutylėtų motyvų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo nuosprendžio (kito baigiamojo teismo akto) priėmimui.
Teismo nuosprendžiai (kiti baigiamieji teismo aktai) turi būti aiškūs byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims. Pagal Konstitucijos 109 straipsnį, oficialiai skelbiant teismo
nuosprendį (kitą baigiamąjį teismo aktą), jame turi būti išdėstyti visi argumentai, kuriais
jis grindžiamas, argumentai (ar jų dalis) negali būti teismo išdėstomi po oficialaus teismo
nuosprendžio (kito baigiamojo teismo akto) paskelbimo. Oficialiai paskelbęs nuosprendį (kitą baigiamąjį teismo aktą), teismas negali keisti ar kitaip koreguoti jo argumentų.
Jeigu oficialiai paskelbtas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas), kuris nebūtų grindžiamas teisiniais argumentais arba būtų grindžiamas tik tam tikra argumentų dalimi, o kita argumentų dalis būtų paviešinta po oficialaus teismo nuosprendžio (kito
baigiamojo teismo akto) paskelbimo, teisingumas liktų neįvykdytas. Taigi baigiamasis
teismo aktas jokiomis aplinkybėmis negali būti ,,sudurstytas“ iš atskirų skirtingu laiku
surašytų fragmentų – atskirų dokumentų. Taip pat teismo baigiamasis aktas, nesvarbu,
ar teismo posėdžių salėje jis paskelbiamas visas, ar skelbiamos tik jo įžanginė ir rezoliucinė dalys, visuomet privalo būti pasirašytas visų bylą nagrinėjusių teisėjų. Jeigu toks
teismo sprendimas nėra patvirtintas teisėjų parašais, jis nelaikytinas teismo baigiamuoju
aktu, jo pagrįstumas ir teisėtumas gali būti kvestionuojami. Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas. Baigiamojo teismo akto surašymas dar prieš oficialiai jį priimant ir jį
viešai paskelbiant nėra savitikslis dalykas – tai yra priemonė, leidžianti užtikrinti, kad visos bylai turinčios reikšmės aplinkybės bus nustatytos būtent dar prieš oficialiai priimant
ir viešai paskelbiant atitinkamą baigiamąjį teismo aktą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 39–42 punktuose nustatyto
teisinio reguliavimo
8. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti, ar konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams, Konstitucijos 109 straipsniui
neprieštarauja Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 39–41 punktai ir
42 punkto nuostata ,,Garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo
sprendimo priėmimo dienos“.
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9. Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo abejonės dėl Nuostatų
39–41 punktų ir 42 punkto nuostatos ,,Garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos“ atitikties minėtiems konstituciniams principams ir Konstitucijos 109 straipsniui grindžiamos iš esmės tuo, jog, pasak pareiškėjo
Vilniaus apygardos administracinio teismo, pagal šiuos Nuostatų punktus, Garbės teismo
sprendimo aprašomoji ir motyvuojamoji dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo.
10. Ginčijamuose Nuostatų punktuose nustatyta:
,,39. Garbės teismui priėmus sprendimą, Garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims tą pačią
dieną, kai buvo išnagrinėta drausmės byla.
40. Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą
Garbės teismo sekretorius elektroniniu paštu pateikia Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams derinti (pritarti tekstui be pataisymų, pateikti teksto pataisymus (jeigu Garbės teismo narys per 2 darbo dienas nepateikia teksto pataisymų, laikoma, kad jis tekstui pritarė).
41. Garbės teismo sekretorius, suderinęs Garbės teismo sprendimo aprašomosios
ir motyvuojamosios dalių tekstą, parengia visą Garbės teismo sprendimo tekstą ir teikia
Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, pasirašyti.
42. Garbės teismo sprendimas surašomas dviem originaliais egzemplioriais, kurie pateikiami Priežiūros įstaigai. Vienas Garbės teismo sprendimo egzempliorius lieka
Priežiūros įstaigoje, kitą Priežiūros įstaiga registruotu laišku išsiunčia vertintojui, dėl kurio yra priimtas Garbės teismo sprendimas. Garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos“.
11. Ginčijami punktai įtvirtinti Nuostatų V dalyje ,,Garbės teismo sprendimo
priėmimas“, todėl aiškinant juose nustatytą teisinį reguliavimą, atsižvelgtina į Nuostatų
33 punktą, pagal kurį išklausius visus Garbės teismo posėdyje dalyvaujančius asmenis,
Garbės teismo posėdžio patalpoje lieka tik Garbės teismo nariai. Garbės teismo posėdžio
pirmininkas suformuluoja Garbės teismo sprendimą (rezoliucinę dalį) ir siūlo balsuoti
už jį, į Nuostatų 35 punktą, pagal kurį Garbės teismas, išnagrinėjęs vertintojo drausmės
bylą, priima vieną iš šių sprendimų: nutraukti vertintojo drausmės bylą; skirti vertintojui
vieną iš drausminių nuobaudų, nurodytų Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme,
taip pat į Nuostatų 38 punktą, pagal kurį Garbės teismo sprendimas įforminamas atskiru
šių Nuostatų 4 priede nustatytos formos dokumentu.
12. Taigi teisinis reguliavimas, nustatytas paminėtuose inter alia (be kita ko) ginčijamuose Nuostatų punktuose, aiškintinas kaip apimantis šias nuostatas:
– Garbės teismo sprendimas yra priimamas tą pačią dieną po vertintojo drausmės
bylos išnagrinėjimo Garbės teismo posėdyje;
– Garbės teismo sprendimas priimamas Garbės teismo nariams balsuojant
dėl Garbės teismo posėdžio pirmininko suformuluoto Garbės teismo sprendimo
(rezoliucinės dalies);
– Garbės teismas gali priimti sprendimą nutraukti vertintojo drausmės bylą arba
skirti vertintojui vieną iš Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų drausmi17
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nių nuobaudų;
– Garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos Garbės
teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims tą pačią dieną, kai buvo išnagrinėta drausmės byla Garbės teismui priėmus sprendimą;
– Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą surašo
Garbės teismo sekretorius;
– surašytas Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių
tekstas elektroniniu paštu pateikiamas Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės
teismo nariams derinti: pritarti tekstui be pataisymų arba pateikti teksto pataisymus.
Jeigu Garbės teismo narys per 2 darbo dienas nepateikia teksto pataisymų, laikoma, kad
jis tekstui pritarė;
– kai Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstas
yra suderintas, Garbės teismo sekretorius parengia visą Garbės teismo sprendimo tekstą;
– visas Garbės teismo sprendimo tekstas teikiamas pasirašyti Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą;
– visas Garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo
priėmimo dienos.
– Garbės teismo sprendimas turi nustatytą formą.
13. Matyti, kad pagal visuminį teisinį reguliavimą, įtvirtintą išdėstytose nuostatose,
Garbės teismui priėmus sprendimą – nubalsavus dėl sprendimo rezoliucinės dalies skirti vertintojui vieną iš Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų drausminių
nuobaudų arba drausmės bylą nutraukti, tą pačią dieną Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims paskelbiamos Garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys.
Visas Garbės teismo sprendimas inter alia jo aprašomoji ir motyvuojamoji dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau – per 10 darbo dienų po Garbės teismo
sprendimo priėmimo bei Garbės teismo sprendimo įžanginės ir rezoliucinės dalių paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims.
14. Ginčijamuose Nuostatų punktuose nustatytas teisinis reguliavimas aiškintinas,
atsižvelgiant ir į Nuostatų 4 priedą ,,Garbės teismo sprendimo forma“, pagal kurį Garbės
teismo sprendimą sudaro įžanginė dalis, aprašomoji dalis, motyvuojamoji dalis ir rezoliucinė dalis. Įžanginėje Garbės teismo sprendimo dalyje nurodoma: kieno drausmės
byla buvo nagrinėjama (vertintojo vardas, pavardė); kas dalyvavo Garbės teismo posėdyje (Garbės teismo narių vardai ir pavardės, Garbės teismo posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, Garbės teismo sekretoriaus vardas ir pavardė, vertintojo, kurio drausmės
byla išnagrinėta, vardas, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris, darbovietės pavadinimas arba individualios veiklos pažymos numeris, kitų posėdyje dalyvavusių asmenų
vardai, pavardės, darbovietės pavadinimai, pareigos). Aprašomoje Garbės teismo sprendimo dalyje nurodoma: vertintojo padaryti pažeidimai (pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą (29 str. 1 dalis), kurie ištirti ir nustatyti Garbės teismo); Garbės
teismo ištirtos ir nustatytos aplinkybės, patvirtinančios (paneigiančios) vertintojo padarytus pažeidimus; Garbės teismo posėdyje dalyvavusių kitų asmenų paaiškinimai.
Motyvuojamoje Garbės teismo sprendimo dalyje nurodoma: Garbės teismo motyvai,
kodėl vertintojo veiksmai ar neveikimas laikomi (nelaikomi) pažeidimu, kaip nurodyta
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme; teisės aktai ir jų nuostatos, kurie pažeisti
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(nepažeisti). Rezoliucinėje Garbės teismo sprendimo dalyje nurodoma, ką Garbės teismas nutarė (nutraukti konkretaus vertintojo drausmės bylą ar skirti jam vieną iš Turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų drausminių nuobaudų).
15. Taigi pagal Nuostatuose įtvirtintą teisinį reguliavimą, priimamas ir Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims paskelbiamas Garbės teismo sprendimas, jame
nenurodžius: Garbės teismo ištirtų ir nustatytų vertintojo padarytų pažeidimų; Garbės
teismo ištirtų ir nustatytų aplinkybių, patvirtinančių (paneigiančių) vertintojo padarytus pažeidimus; Garbės teismo posėdyje dalyvavusių kitų asmenų paaiškinimų; Garbės
teismo motyvų, kodėl vertintojo veiksmai ar neveikimas laikomi (nelaikomi) pažeidimu,
kaip nurodyta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme; teisės aktų ir jų nuostatų, kurie pažeisti (nepažeisti). Pagal nurodytą teisinį reguliavimą, priimamas ir Garbės teismo
posėdyje dalyvaujantiems asmenims paskelbiamas Garbės teismo sprendimas Garbės
teismo narių, dalyvavusių nagrinėjant turto arba verslo vertintojo drausmės bylą, nėra
pasirašomas.
16. Apibendrinus konstatuotina, kad Nuostatuose yra įtvirtintas inter alia toks teisinis reguliavimas, pagal kurį Garbės teismo sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas
Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, taip pat Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą,
nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau – ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims.
17. Pažymėtina, kad pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo ginčijamą teisinį reguliavimą, pagal kurį Garbės teismo sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių ir Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji
ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims, suponuoja
Nuostatų 33, 39, 40, 41 ir 42 punktuose įtvirtinto teisinio reguliavimo visuma, t. y.: tai,
kad Garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos tą pačią dieną
išnagrinėjus turto arba verslo vertintojo drausmės bylą ir priėmus sprendimą (Nuostatų
33 ir 39 punktai); tai, kad Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstai rengiami (surašomi) po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo (Nuostatų 40 punktas); tai, kad visas Garbės teismo sprendimas pasirašomas po
Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo (Nuostatų 41 punktas); tai, kad visas Garbės teismo sprendimas surašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės
teismo sprendimo priėmimo dienos (Nuostatų 42 punktai). Tai reiškia, kad ginčijamą
teisinį reguliavimą eksplicitiškai nustato Nuostatų 40 ir 41 punktai bei 42 punkto nuostata, kad Garbės teismo sprendimas surašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos, aiškinant juos sistemiškai kartu su kitais
Nuostatų punktais, kaip antai Nuostatų 33 ir 39 punktais, kurie reglamentuoja Garbės
teismo sprendimo priėmimo ir šio sprendimo aprašomosios bei rezoliucinės dalių
paskelbimo momentus.
18. Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo ginčijamas Nuostatų
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39 punktas, kad Garbės teismui priėmus sprendimą, Garbės teismo sprendimo įžanginė
ir rezoliucinė dalys paskelbiamos Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims tą
pačią dieną, kai buvo išnagrinėta drausmės byla, taip pat ginčijama Nuostatų 42 punkto
nuostata, kad Garbės teismo sprendimas pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas
vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo
dienos, vertinant juos atskirai, patys savaime ginčijamo teisinio reguliavimo nenustato.
19. Tais atvejais, kai pareiškėjo ginčijamoje teisės akto nuostatoje iš tiesų nėra nustatyta tokio teisinio reguliavimo, kurį jis teigia esant nustatytą ir kurio atitiktį aukštesnės
galios teisės aktui prašo ištirti, laikytina, kad prašyme nėra tyrimo dalyko. Tokie prašymai Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme inter alia Administracinių bylų
teisenos įstatymo 2 skyriaus 1 skirsnyje reglamentuojama pareiškimų (prašymų) ištirti
norminių administracinių teisės aktų teisėtumą tvarka nenagrinėjami. Atsižvelgiant į tai,
šios norminės administracinės bylos dalis dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo ištirti, ar konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams, Konstitucijos 109 straipsniui neprieštarauja Nuostatų 39 punktas bei 42 punkto
nuostata ,,Garbės teismo sprendimas <...> pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas
vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo
dienos“ nutraukiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p.).
IV.
Dėl konstitucinio teisinės valstybės principo
20. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti Nuostatų dalies atitiktį konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams
bei Konstitucijos 109 straipsniui. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisingumo principas yra neatskiriamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinio elementas, todėl prašymas ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo
principams traktuotinas kaip prašymas ištirti jo atitiktį konstituciniam teisinės valstybės
principui (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. balandžio 14 d., 2015 m.
gegužės 26 d. nutarimai). Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad pareiškėjo Vilniaus apygardos
administracinio teismo prašymas ištirti Nuostatų dalies atitiktį konstituciniams teisinės
valstybės, teisingumo principams bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui
traktuotinas kaip prašymas ištirti, ar Nuostatų dalis neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui bei Konstitucijos 109 straipsniui. Pirmiausia išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui.
21. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa
Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija. Konstitucinis teisinės valstybės principas –
itin talpus, jis apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų (Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2014 m. balandžio 14 d., 2014 m. gegužės 8 d., 2014 m. gegužės
9 d., 2014 m. liepos 3 d., 2015 m. gegužės 6 d. nutarimai). Šio principo esmė – teisės viešpatavimas; juo turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (pvz., Lietuvos
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Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 8 d., 2014 m. gegužės 9 d. nutarimai).
Visi teisės aktai, visų valstybės ir savivaldybių institucijų bei pareigūnų sprendimai turi
atitikti Konstituciją, jai neprieštarauti; kiekvieno teisės instituto atitiktis Konstitucijai turi
būti vertinama pagal tai, kaip tas institutas atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą (pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas).
22. Nagrinėjamos norminės administracinės bylos kontekste pažymėtinos šios
konstitucinio teisinės valstybės principo turinį atskleidžiančios oficialios konstitucinės
doktrinos nuostatos:
– konstitucinis teisinės valstybės principas aiškintinas neatsiejamai nuo
Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekio; šis principas neatsiejamas nuo teisingumo principo ir atvirkščiai (Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 3 d. nutarimas);
– teisingumas gali būti įgyvendinamas, be kita ko, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2016 m. birželio 20 d. nutarimas);
– Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės
valdžią įgyvendinančios bei kitos valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise ir
paklusdamos teisei, kad Konstitucija turi aukščiausią juridinę galią ir kad įstatymai,
Vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai turi atitikti Konstituciją (Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d., 2000 m. spalio 18 d. nutarimai);
– vienas iš esminių teisinės valstybės požymių – asmens teisių ir laisvių apsauga.
Garantuojant asmens teisių apsaugą būtina paisyti pamatinių teisinės valstybės principų, kurie reikalauja, kad jurisdikcinės ir kitos teisės taikymo institucijos būtų nešališkos
ir nepriklausomos, siektų nustatyti objektyvią tiesą ir sprendimą priimtų tik teisės pagrindu. Tai įmanoma tik jei procesas yra viešas, šalys turi lygias teises, o teisiniai ginčai,
ypač dėl asmens teisių, sprendžiami užtikrinant šiam asmeniui teisę ir galimybę jas ginti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2000 m. rugsėjo
19 d., 2003 m. sausio 24 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2015 m.
gruodžio 30 d. nutarimai);
– konstitucinio teisinės valstybės principo turinys yra atskleistinas atsižvelgiant į
įvairias Konstitucijos nuostatas, įvertinant visas Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir
saugomas vertybes ir atsižvelgiant į įvairių kitų konstitucinių principų – kaip antai: <...>
teisės viešumo, teisingumo (apimančio inter alia prigimtinį teisingumą), žmogaus teisių
ir laisvių gerbimo ir apsaugos (apimančio inter alia žmogaus teisių ir laisvių prigimtinio
pobūdžio pripažinimą) <...>. (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas);
– konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja asmens teisę į tinkamą teisinį procesą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas);
– neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas (inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2015 m. lapkričio 19 d., 2015 m. gruodžio
30 d., 2016 m. sausio 25 d. nutarimai). Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos,
teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir
teise (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d., 2008 m. gruodžio
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24 d., 2013 m. liepos 1 d. nutarimai).
23. Taip pat paminėtinas iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantis teisinio aiškumo reikalavimas, kuris pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką taikomas ne tik teismų sprendimams, bet ir kitoms institucijoms. Pavyzdžiui, Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime yra konstatavęs, kad
per ikiteisminį tyrimą priimami sprendimai turi būti aiškūs, pagrįsti teisiniais argumentais. Šių sprendimų aiškumas, pagrindimas teisiniais argumentais yra svarbi asmens
konstitucinių teisių ir laisvių, inter alia teisės į teisingą teisinį procesą, taip pat teisės į
teisminę gynybą, garantija.
24. Vertinant nurodytas oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas nagrinėjamos
bylos kontekste, atsižvelgtina į Garbės teismo statusą, paskirtį, vykdomų procedūrų, susiklostančių teisinių santykių pobūdį ir reikšmę.
25. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 1 straipsnyje ,,Įstatymo paskirtis“
nurodyta, kad šis įstatymas nustato, be kita ko, turto arba verslo vertintojų teises, pareigas ir atsakomybę. Turto arba verslo vertintojas pagal šio įstatymo 2 straipsnio 17 punktą – tai Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris
naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, vertinantis turtą arba verslą. Turto arba verslo vertinimas – tai turto ir (arba) verslo
vertės nustatymas pagal atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą, kurio taikymo
procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. 12 p.).
26. Atsižvelgiant į to paties įstatymo 7 straipsnį, turto arba verslo vertintojai klasifikuojami į: 1) nepriklausomus turto arba verslo vertintojus (išorės turto arba verslo
vertintojus), t. y. turto arba verslo vertintojus, kurie pagal darbo sutartį dirba turto arba
verslo vertinimo įmonėje arba kurie yra individualios įmonės – turto arba verslo vertinimo įmonės savininkai ar ūkinės bendrijos – turto arba verslo vertinimo įmonės tikrieji
nariai ir šios įmonės vardu vertina turtą arba verslą pagal įmonės sutartis su užsakovais
arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, arba kurie, veikdami pagal individualios veiklos pažymą, pagal sutartis su užsakovais arba Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatytais atvejais vertina turtą arba verslą; 2) vidaus turto arba verslo vertintojus,
t. y. turto arba verslo vertintojus, kurie pagal darbo sutartį dirba Lietuvos Respublikoje ar
kitoje valstybėje narėje įsteigtame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba jų
filialuose arba kurie yra individualios įmonės savininkai ar ūkinės bendrijos tikrieji nariai ir vertina turtą arba verslą to Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigto
juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialų vidaus reikmėms.
27. Minimo įstatymo 28 straipsnio 5 straipsnyje įtvirtinta, kad Garbės teismas,
be kita ko, nagrinėja turto arba verslo vertintojų drausmės bylas, priima sprendimus dėl
drausminių nuobaudų turto arba verslo vertintojui skyrimo arba drausmės bylos nutraukimo. To paties įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad už pažeidimus, nurodytus
šio straipsnio 1 dalyje, turto arba verslo vertintojui gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas arba kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojo, kuris
laikinai arba vienkartinai vertina turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje, teisės verstis
turto arba verslo vertinimo veikla laikinas apribojimas ir kvalifikacijos patikrinimas; 4)
turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo arba kitų valstybių na22
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rių turto arba verslo vertintojo, kuris laikinai arba vienkartinai vertina turtą arba verslą
Lietuvos Respublikoje, teisės verstis turto arba verslo vertinimo veikla panaikinimas. Už
vieną pažeidimą skiriama tik viena drausminė nuobauda. Po Turto arba verslo vertintojų
garbės teismo sprendimo dėl drausminės nuobaudos skyrimo įsigaliojimo dienos praėjus
vieniems metams, turto arba verslo vertintojas laikomas nebaustu drausmine nuobauda
(Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 str. 5 d.). Garbės teismo sprendimai privalomi turto arba verslo vertintojams, turto arba verslo vertinimo įmonėms ir Priežiūros
įstaigai (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 str. 8 d.). Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimai įsigalioja pasibaigus jų apskundimo terminui, jeigu jie
nebuvo apskųsti. Apskundus Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimą, jis
įsigalioja įsiteisėjus teismo sprendimui, jeigu šiuo sprendimu Turto arba verslo vertintojų
garbės teismo sprendimas paliekamas galioti (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 str. 13 d.).
28. Dėl drausminių nuobaudų – turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir kvalifikacijos patikrinimo bei turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo ypač pabrėžtina, kad: pagal aptariamo
įstatymo 2 straipsnio 18 punktą, turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas –
tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą įstaigos fiziniam asmeniui išduotas
dokumentas, kuriuo patvirtinama jo, kaip tam tikros srities turto arba verslo vertintojo,
kvalifikacija; pagal 8 straipsnį, turto arba verslo vertintoju gali būti fizinis asmuo, kuris,
be kita ko, yra išlaikęs turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą finansų ministro patvirtintose Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklėse nustatyta tvarka; pagal 9 straipsnio 1 dalį, fiziniam asmeniui, išlaikiusiam turto arba
verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą, suteikiama nekilnojamojo turto, kilnojamojo
turto arba verslo srities vertintojo asistento (žemiausia), vertintojo (aukštesnė) arba vertintojo eksperto (aukščiausia) kvalifikacija ir jam išduodamas turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos pažymėjimas; pagal 10 straipsnio 1 dalį, turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui; pagal 10 straipsnio 2 dalį, turto
arba verslo vertintojo kvalifikacijos patikrinimas atliekamas, kai Turto arba verslo vertintojų garbės teismas skiria šio įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą drausminę nuobaudą; pagal 10 straipsnio 4 dalį, turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikina turto arba verslo vertintojo teisę atlikti turto
arba verslo vertinimą, tačiau jam galioja visos šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytos turto
arba verslo vertintojo pareigos, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir
4 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytas pareigas; pagal 10 straipsnio 5 dalį, turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu, be kita
ko, turto arba verslo vertintojas išlaiko šio straipsnio 2 dalyje nustatytą turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą ir pateikia prašymą panaikinti jo turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą; pagal 10 straipsnio 6 dalį,
turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas, kai: inter
alia turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas antrą
kartą per paskutinius trejus metus, išskyrus šio straipsnio 3 dalies 6 punkte nurodytas
priežastis; ilgiau nei 11 mėnesių kvalifikacijos patikrinimo metu neišlaiko aukščiausios
iš turto arba verslo vertintojo turėtų turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino
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pagal Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisykles; pagal
10 straipsnio 11 dalį, turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas
laikomas sustabdytu arba galiojimas laikomas panaikintu įsigaliojus Turto arba verslo
vertintojų garbės teismo priimtiems sprendimams skirti šio įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytas drausmines nuobaudas.
29. Apibendrinus paminėtas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatas, konstatuotina, kad turto arba verslo vertintojas užsiima turto arba verslo vertinimu,
t. y. tokia veikla, kurios metu pagal atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą nustatoma turto ir (arba) verslo vertė. Turto arba verslo vertintojas turto arba verslo vertinimo
veiklą gali vykdyti, jeigu atitinka įstatyme įtvirtintus reikalavimus ir turi Priežiūros įstaigos išduotą turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, kurio galiojimas yra
neterminuotas. Turto arba verslo vertintojas gali veikti: kaip nepriklausomas vertintojas
(išorės turto arba verslo vertintojas) darbo sutarties su turto arba verslo vertinimo įmone pagrindu arba būdamas individualios įmonės savininkas ar ūkinės bendrijos tikrasis
narys, vertinantis turtą arba verslą šių įmonių vardu pagal įmonių sutartis su užsakovais
arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, arba individualios veiklos pažymos pagrindu vertinantis turtą arba verslą pagal sutartis su užsakovais arba Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais; kaip vidaus turto arba verslo vertintojas darbo sutarties su juridiniu asmeniu pagrindu arba būdamas individualios įmonės savininkas arba ūkinės bendrijos tikrasis narys, vertinantis turtą arba verslą to juridinio asmens
vidaus reikmėms.
30. Garbės teismas, atsižvelgiant į išdėstytas Turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymo nuostatas, yra įgaliotas nagrinėti turto vertintojų drausmės bylas, t. y. vertinti,
ar turto arba verslo vertintojas padarė Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Tarptautinių vertinimo standartų, Europos vertinimo standartų, Turto
ir verslo vertinimo metodikos ar Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso
pažeidimą (pažeidimus), ir už tai skirti vieną iš Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme įtvirtintų drausminių nuobaudų. Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas bei turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimas, kaip Garbės teismo skiriamos drausminės nuobaudos, panaikina teisę (turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir kvalifikacijos patikrinimo atveju laikinai) vykdyti turto arba
verslo vertinimo veiklą. Pažymėtina, kad turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas gali būti panaikintas taikant tiek drausminę nuobaudą, tiek tais atvejais, kai prieš tai per paskutinius trejus metus jo galiojimas buvo sustabdytas du kartus,
arba sustabdžius jo galiojimą, turto arba verslo vertintojas ilgiau nei 11 mėnesių kvalifikacijos patikrinimo metu neišlaiko turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino.
31. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas drausminių nuobaudų turto arba
verslo vertintojams bylose ne kartą yra pažymėjęs, kad drausminės atsakomybės, kaip
ir bet kurios kitos teisinės atsakomybės, atsižvelgiant į šios teisinės kategorijos prigimtį ir pobūdį, taikymas lemia asmens teisinio statuso (teisių ir pareigų turinio bei apimties) pasikeitimą. Taikant teisinę atsakomybę ir teisinio poveikio priemones, gali būti
suvaržoma arba prarandama galimybė įgyvendinti tam tikras subjektines asmens teises
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2479-261/2016, Administracinė
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jurisprudencija Nr. 31, 2017 m., 2018 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-335-602/2018).
32. Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, asmuo, besiverčiantis turto
vertinimo veikla, realizuoja oriam asmens gyvenimui svarbią sąlygą – užsiima savo laisva valia pasirinkta ir jam priimtiniausia darbine veikla, užtikrinančia materialinę gerovę, dvasinį, socialinį komfortą – taigi, be kita ko, įgyvendina konstitucinę ūkinės veiklos
laisvę ir iniciatyvą, įtvirtintą Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje. Todėl neabejotina, kad
drausminės atsakomybės taikymas už turto vertinimo veiklos pažeidimus daro didelę
įtaką turto vertintojo teisiniam statusui ir gali iš esmės riboti jo teisę verstis šia veikla
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2479-261/2016, Administracinė jurisprudencija Nr. 31, 2017 m.).
33. Administracinės jurisprudencijos nuostatose taip pat nurodyta, jog Garbės
teismas veikia kaip kvaziteisminė institucija, kurios procesinei veiklai taikomi teismo nešališkumo, objektyvumo ir viešumo reikalavimai (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1039-552/2015,
2016 m. sausio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2482-520/2015). Nagrinėjant
asmens bylą dėl drausminės atsakomybės taikymo turi būti laikomasi esminių garantijų: nagrinėjant klausimą dėl drausminės atsakomybės taikymo, bylą turi nagrinėti nepriklausoma ir nešališka institucija, nuobauda turi būti skiriama remiantis įstatymu, negalima bausti du kartus už tą patį pažeidimą, asmeniui turi būti garantuojama teisė į gynybą
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-3271-602/2016).
34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad sprendžiant turto arba verslo vertintojų drausminės atsakomybės klausimus Garbės teisme,
taikomi Konvencijoje įtvirtinti ir EŽTT praktikoje aiškinami teisingo bylos nagrinėjimo standartai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-2482-520/2015, 2016 m. gegužės 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-3271-602/2016). Nagrinėjamos bylos atveju vertinant norminio
administracinio akto teisėtumą, į Konvencijos bei EŽTT jurisprudencijos nuostatas taip
pat atsižvelgtina.
35. Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta: ,,kai yra sprendžiamas tam tikro
asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo
kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per kuo trumpiausią laiką viešai ir
teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. <...>“.
EŽTT ne kartą yra konstatavęs, kad teisės užsiimti profesine veikla sustabdymas arba šios
teisės panaikinimas patenka į Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį. Teisė užsiimti tam
tikra profesine veikla laikoma civilinio pobūdžio teise, todėl jeigu drausminių institucijų
priimtas sprendimas, pavyzdžiui, laikinai dėl padarytų profesinių pažeidimų sustabdyti
asmenų, besiverčiančių medicinine praktika, veiklą turi tiesioginį poveikį ir yra sprendžiamojo pobūdžio, tokiai drausminių nuobaudų skyrimo procedūrai taikytinos teisės į
teisingą teismą garantijos (EŽTT 1982 m. spalio 18 d. sprendimas byloje Le Compte, Van
Leuven ir De Meyere prieš Belgiją (pareiškimo Nr. 6878/75), 1983 m. vasario 10 d. sprendimas byloje Albert ir Le Compte prieš Belgiją (pareiškimo Nr. 7299/75).
36. Kalbant apie konkrečius teisės į teisingą teismą turinio elementus, nagrinėja25
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mai bylai aktuali Konvencijos garantija, susijusi su pagrįsto teismo sprendimo priėmimu.
Teisė į pagrįstą teismo sprendimą, atsižvelgiant į EŽTT praktiką, išreiškia bendresnio pobūdžio garantiją – tinkamą teisingumo įgyvendinimą (EŽTT 2007 m. liepos 9 d. sprendimas byloje Tatishvili prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 1509/02). Konvencijos 6 straipsnio
1 dalis, pasak EŽTT, įpareigoja teismus pagrįsti savo sprendimus, tačiau priklausomai
nuo bylos esmės leidžia nuspręsti dėl motyvų apimties ir detalizavimo (1994 m. gruodžio
9 d. sprendimas byloje Ruiz Torija prieš Ispaniją (pareiškimo Nr. 18390/91). Teisė į pagrįstą sprendimą užtikrina ir tai, kad bylos šalis būtų tinkamai išklausyta ir galėtų veiksmingai pasinaudoti teise kreiptis į aukštesnės instancijos teismą (EŽTT 2001 m. gruodžio
25 d. sprendimas byloje Hirvisaari prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 49684/99). Taip pat motyvuotas teismo sprendimas užtikrina visuomenės teisę žinoti, kaip buvo įvykdytas teisingumas (EŽTT 2007 m. liepos 9 d. sprendimas byloje Tatishvili prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 1509/02).
37. Teisė į teisingą teismą garantuojama ir Europos Sąjungos teisėje, kuri šioje byloje yra svarbi, kaip papildomas teisės aiškinimo šaltinis. Europos Sąjungos pagrindinių
teisių chartijos (toliau – Chartija) 47 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, įtvirtinta, kad kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Pažymėtina,
kad pagal Chartijos 52 straipsnio 3 dalį, šioje Chartijoje nurodytų teisių, atitinkančių
Konvencijos garantuojamas teises, esmė ir taikymo sritis yra tokia, kaip nustatyta toje
Konvencijoje. Ši nuostata nekliudo Sąjungos teisėje numatyti didesnę apsaugą. Europos
Sąjungos sutarties 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad pagrindinės teisės, kurias garantuoja Konvencija ir kurios kyla iš valstybės narėms bendrų konstitucinių tradicijų, sudaro
Sąjungos teisės bendruosius principus. Doktrinoje teigiama, kad būtent dėl šių nuostatų teisės į teisingą teismą pagal Chartijos 47 straipsnio 2 dalį turinys turėtų bent apimti
tas garantijas, kurios numatytos Konvencijoje ir ją aiškinančioje EŽTT jurisprudencijoje
(Steve Peers, ir kiti. The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary. Oxford and
Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014). Kaip ir EŽTT praktikoje, ESTT savo praktikoje taip pat laikosi pozicijos, kad visi teismo sprendimai turi būti argumentuoti tam,
jog asmuo žinotų, kodėl jis buvo pripažintas kaltu ir galėtų tinkamai bei efektyviai pateikti apeliaciją dėl priimto sprendimo (pvz., ESTT 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimas
ASML Netherlands BV prieš Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS), C-283/05,
EU:C:2006:787).
38. Aptartas nacionalinis teisinis reguliavimas ir administracinės jurisprudencijos
nuostatos suponuoja išvadą, kad Garbės teismas, spręsdamas turto arba verslo vertintojų
drausminės atsakomybės klausimus, veikia kaip teisės taikymo (jurisdikcinė) institucija:
nustato konkrečiai turto arba verslo vertintojo drausmės bylai reikšmingas aplinkybes,
tiria ir vertina įrodymus, konstatuoja padarytą profesinės veiklos (šiuo atveju turto arba
verslo vertinimo veiklos) pažeidimą, remdamasis teise jį kvalifikuoja, skiria įstatyme numatytą drausminę nuobaudą. Garbės teismo sprendimai yra privalomi ir sukelia konkrečias teisines pasekmes turto arba verslo vertintojui, todėl gali iš esmės paveikti turto
arba verslo vertintojo statusą (teisių bei pareigų turinį) ir taip sąlygoti teisę užsiimti turto
arba verslo vertinimo veikla (tiek dirbti pagal darbo sutartį, tiek veikti savarankiškais pagrindais). Atsižvelgiant į paminėtų tarptautinių teisės aktų nuostatas bei jas aiškinančių
teismų (EŽTT ir ESTT) praktiką, tokiai Garbės teismo jurisdikcinei veiklai – drausminių
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nuobaudų skyrimo turto arba verslo vertintojams procedūrai taikomi teisingo bylos nagrinėjimo reikalavimai.
39. Nagrinėjamos bylos kontekste tai reiškia, kad teisės aktais reguliuojant turto arba verslo vertintojo drausmės bylos nagrinėjimo Garbės teisme procesą inter alia
Garbės teismo sprendimo turto arba verslo vertintojo drausmės byloje priėmimą, turi
būti užtikrinamas tinkamas ir teisingas teisinis procesas Garbės teisme, kuris yra būtina
sąlyga drausmės bylai teisingai išnagrinėti ir taip garantuoti asmens teisių bei laisvių apsaugą. Atsižvelgiant į konstitucinį teisinės valstybės principą, inter alia į šiame baigiamajame teismo akte paminėtus šio principo apimamus teisės viešumo, teisingumo, žmogaus
teisių ir laisvių gerbimo ir apsaugos, teisinio tikrumo bei teisinio aiškumo reikalavimus,
taip pat į Konvencijoje ir Europos Sąjungos teisėje nustatytas teisės į teisingą teismą (teisingą bylos nagrinėjimą) garantijas, teisė į tinkamą ir teisingą procesą Garbės teisme reiškia, kad turi būti užtikrinama, jog, be kita ko:
– Garbės teismo sprendimas būtų priimtas ir paskelbtas, prieš tai visiems Garbės
teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams, objektyviai nustačius visas
drausmės bylai reikšmės turinčias faktines aplinkybes, į jas deramai ir visapusiškai įsigilinus, įvertinus visus įrodymus bei proceso Garbės teisme dalyvių argumentus, nurodžius
visus įstatymus ir / arba kitus teisės aktus, kuriais Garbės teismas vadovavosi ir kuriuos
taikė spręsdamas atitinkamą drausmės bylą; taip pat visiems turto arba verslo vertintojo
drausmės bylą nagrinėjusiems Garbės teismo nariams vienodai supratus sprendimo motyvus ir patvirtinus, jog jie sutinka su priimtu sprendimu;
– Garbės teismo sprendimas būtų teisiškai argumentuotas (motyvuotas).
Argumentavimas turi būti racionalus – Garbės teismo sprendime turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų šiam sprendimui pagrįsti; Garbės teismo sprendime negali būti nutylėtų argumentų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo sprendimo priėmimui;
– Garbės teismo sprendimas būtų nedviprasmiškas ir aiškus byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims; kad jis būtų aiškus ir suprantamas jau tada, kai yra priimamas ir paskelbiamas, ir nebūtų toks, kuris verstų šalis, kitus proceso Garbės teisme dalyvius, taip pat kitus asmenis spėlioti, kodėl, dėl kokių tikrųjų motyvų buvo priimtas būtent
toks, o ne kitoks Garbės teismo sprendimas;
– priimant Garbės teismo sprendimą, būtų išvengta atsitiktinumų ir savivalės;
– turto arba verslo vertintojo drausmės bylos nagrinėjimas Garbės teisme nebūtų
formalus, o Garbės teismo sprendimas nebūtų vien formalus aktas.
40. Teisinio aiškumo, tikrumo, teisės viešumo reikalavimų, taip pat reikalavimo užtikrinti žmogaus teises ir laisves kontekste tinkamas ir teisingas teisinis procesas
Garbės teisme suponuoja ir reikalavimą, kad Garbės teismo sprendimas būtų vienas teisės taikymo aktas ir vienas dokumentas, o ne keletas teisės taikymo aktų ir keletas dokumentų, juo labiau ne keletas skirtingu laiku surašytų ir priimtų teisės taikymo aktų
ir dokumentų. Garbės teismo sprendimas taip pat turi būti vientisas ir integralus teisės
aktas, kuriame rezoliucinė dalis būtų grindžiama aprašomojoje ir motyvuojamojoje dalyje išdėstytomis aplinkybėmis, kurias atsižvelgęs į ištirtus ir įvertintus įrodymus nustatė Garbės teismas, bei teisiniais argumentais. Taigi priimant ir skelbiant Garbės teismo
sprendimą, jame turi būti išdėstytos visos aplinkybės ir visi argumentai, kuriais jis grindžiamas. Garbės teismo nustatytos aplinkybės bei sprendimo motyvai (ar jų dalis) negali
būti išdėstomi po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo. Priėmęs ir paskel27
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bęs sprendimą, Garbės teismas negali keisti ar kitaip koreguoti išdėstytų aplinkybių ir
sprendimo teisinių argumentų. Priimant ir skelbiant Garbės teismo sprendimą, jis visuomet privalo būti pasirašytas visų turto arba verslo vertintojo drausmės bylą nagrinėjusių
Garbės teismo narių.
41. Pažymėtina, kad viso Garbės teismo sprendimo inter alia jo aprašomosios
ir motyvuojamosios dalių surašymas dar prieš jį priimant ir paskelbiant yra viena iš priemonių, užtikrinančių, kad visi Garbės teismo nariai, dalyvaujantys sprendžiant konkrečią
turto arba verslo vertintojo drausmės bylą, vienodai supras visus teisinius argumentus,
pagrindžiančius tą sprendimą. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tik surašius Garbės
teismo sprendimą pagrindžiančius argumentus – jo priėmimo motyvus galima patikrinti
ir įsitikinti, kad jie nėra nenuoseklūs, neprieštarauja vieni kitiems, neturi kitų trūkumų,
o jeigu taip yra – tuos argumentus pakoreguoti. Taip pat pabrėžtina, kad Garbės teismo
sprendimo pasirašymas tuo metu, kai jis yra priimamas ir paskelbiamas, o ne po kurio
laiko surašius sprendimo aprašomąją ir motyvuojamąją dalis, garantuoja, jog visi Garbės
teismo nariai, nagrinėję turto arba verslo vertintojo garbės bylą, yra patvirtinę ir sutinka
su priimamu Garbės teismo sprendimu ir jo rezoliucine dalimi, taigi užtikrina, kad turto
arba verslo vertintojo drausmės byla nebūtų išnagrinėta formaliai.
V.
Dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties konstituciniam teisinės valstybės
principui
42. Šioje byloje nustatyta, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą, Garbės teismo
sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, taip pat Garbės teismo
nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji
ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo
ir paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims.
43. Toks teisinis reguliavimas reiškia, kad priimtas ir paskelbtas Garbės teismo
sprendimas nėra grindžiamas tame Garbės teismo sprendime surašytais, t. y. expressis
verbis išdėstytais, teisiniais argumentais ir nustatytomis aplinkybėmis. Ginčijamas teisinis reguliavimas taip pat reiškia, jog Garbės teismo sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas (priimama ir paskelbiama jo aprašomoji ir rezoliucinė dalys) be turto arba
verslo vertintojo drausmės bylą Garbės teismo posėdyje nagrinėjusių Garbės teismo narių patvirtinimo, t. y. jų parašo. Šitoks aprašomosios ir motyvuojamosios dalių neturintis
Garbės teismo sprendimas, ypač atsižvelgiant į tai, kas pagal Nuostatų 4 priedą turi būti
nurodyta Garbės teismo sprendimo aprašomojoje ir motyvuojamojoje dalyse, laikytinas
Garbės teismo sprendimu be jį pagrindžiančių argumentų – jo priėmimo motyvų, kadangi tol, kol tą Garbės teismo sprendimą pagrindžiantys argumentai – jo priėmimo motyvai nėra surašyti, jie nėra ir negali būti laikomi išdėstytais kokia nors objektyvuota
forma, jie nėra ir negali būti prieinami kitiems asmenims ar jų adekvačiai suvokiami ir
(geriausiu atveju) egzistuoja tik tą sprendimą priėmusių Garbės teismo narių sąmonėje,
taigi jie yra nevieši.
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44. Ginčijamu teisiniu reguliavimu nustačius, kad Garbės teismo sprendimas yra
priimamas ir ypač jo rezoliucinė dalis yra paskelbiama dar nesurašius tą sprendimą (jo
rezoliucinės dalies) pagrindžiančių argumentų ir nustatytų aplinkybių, o to sprendimo motyvai ir nustatytos aplinkybės yra išdėstomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau, jau po sprendimo priėmimo ir paskelbimo, Garbės teismo sprendimo priėmimas ir
pats sprendimas, kaip teisės taikymo aktas, yra išskaidomas į keletą dalių: pirma, tą pačią dieną išnagrinėjus turto arba verslo vertintojo drausmės bylą Garbės teismo posėdyje
priimamas ir paskelbiamas Garbės teismo sprendimas (jo aprašomoji ir rezoliucinė dalys), kuris nėra argumentuojamas; ir antra, tik po to, praėjus kuriam laikui, surašomas ir
drausmės bylą nagrinėjusių Garbės teismo narių parašais patvirtinamas jau Garbės teismo priimtas ir paskelbtas sprendimas. Toks Garbės teismo sprendimas nelaikytinas vienu
ir vientisu teisės taikymo aktu (dokumentu), kadangi priimant bei paskelbiant sprendimą
(jo rezoliucinę dalį), jokia objektyvuota forma nėra išdėstomi šį Garbės teismo sprendimą (jo rezoliucinę dalį) pagrindžiantys, aprašomojoje ir motyvuojamojoje jo dalyse išdėstyti motyvai ir nustatytos aplinkybės, ir jis nėra pasirašytas turto arba verslo vertintojo drausmės bylą nagrinėjusių Garbės teismo narių.
45. Ginčijamas teisinis reguliavimas, be kita ko, sudaro prielaidas priimti ir paskelbti Garbės teismo sprendimą, prieš tai visiems Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams objektyviai nenustačius visų turto arba verslo vertintojo
drausmės bylai turinčių reikšmės aplinkybių ir (arba) į jas deramai neįsigilinus, neįvertinus visų įrodymų bei proceso dalyvių argumentų, nenurodžius visų įstatymų ir (arba)
kitų teisės aktų, kuriais Garbės teismas vadovavosi ir kuriuos taikė spręsdamas atitinkamą turto arba verslo vertintojo drausmės bylą, taip pat visiems turto arba verslo vertintojo drausmės bylą nagrinėjusiems Garbės teismo nariams galbūt vienodai nesupratus
sprendimo motyvų ir nepatvirtinus, jog jie sutinka su priimtu sprendimu (jo rezoliucine dalimi). Todėl jeigu paaiškėtų, kad argumentai, kuriais buvo grindžiamas Garbės teismo jau priimtas ir paskelbtas sprendimas, buvo deramai neįvertinti, į juos buvo deramai
neįsigilinta, kad argumentai nebuvo vienodai suvokti ir dėl to tas a priori priimtas ir paskelbtas Garbės teismo sprendimas yra neteisingas (taigi ir neteisėtas), tą sprendimą priėmęs Garbės teismas pagal ginčijamą teisinį reguliavimą nebegalėtų tų argumentų vėliau,
jau po atitinkamo sprendimo priėmimo ir paskelbimo, peržiūrėti ir, surašęs bent kiek kitokius argumentus, atitinkamą bylą išspręsti kitaip, negu tame jau priimtame ir paskelbtame Garbės teismo sprendime. Tai reiškia, kad tokiu teisiniu reguliavimu yra sudaromos
ir prielaidos atitinkamą drausmės bylą jau išsprendusiam ir joje sprendimą (jo rezoliucinę dalį) paskelbusiam Garbės teismui vėliau, jau po to sprendimo priėmimo ir paskelbimo, surašant jį pagrindžiančius argumentus – jo priėmimo motyvus, tuos argumentus
formuluoti taip, kad būtų pateisintas jau priimtas ir paskelbtas Garbės teismo sprendimas
(jo rezoliucinė dalis), taigi ne priimamą Garbės teismo sprendimą logiškai, nuosekliai išvesti iš drausmės bylos aplinkybių ir kitų argumentų, bet atvirkščiai – surašomus argumentus parinkti bei formuluoti ir argumentavimo seką nustatyti pagal tai, koks yra jau
priimtas ir paskelbtas Garbės teismo sprendimas (jo rezoliucinė dalis), kurio Garbės teismas nebegali pakeisti. Taigi, atsižvelgiant į tokį teisinį reguliavimą, visada išlieka pagrįsta
abejonė, kad vėliau po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo surašytais argumentais tik siekiama pateisinti Garbės teismo a priori priimtą sprendimą.
46. Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad jeigu Garbės teismo sprendimas prieš
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jį priimant ir paskelbiant yra surašomas ne visas, ypač jeigu jo rezoliucinė dalis yra paskelbiama dar nesurašius tą sprendimą pagrindžiančių argumentų – jo priėmimo motyvų, taip pat jeigu Garbės teismo sprendimas jį priimant ir paskelbiant nėra pasirašomas
Garbės teismo narių, dalyvavusių nagrinėjant drausmės bylą, tol, kol tie argumentai (motyvai) bus vėliau surašyti ir kol visas Garbės teismo sprendimas bus pasirašytas, visuomet
išlieka tikimybė, kad kuris nors drausmės bylą nagrinėjęs ir sprendimą iš esmės priėmęs
Garbės teismo narys dėl tam tikrų gyvenimiškų aplinkybių, kurios visada yra įmanomos
ir gali pasitaikyti kiekvienam žmogui (pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas), negalės toliau dalyvauti surašant argumentus, pagrindžiančius jau priimtą ir paskelbtą Garbės
teismo sprendimą ir negalės pasirašyti jau priimto ir paskelbto Garbės teismo sprendimo.
Vadinasi, tokiais atvejais Garbės teismo sprendimas apskritai negalės būti surašytas, jis,
nors ir paskelbtas, liks nebaigtas, nevisavertis arba minėtus argumentus surašys (ir pasirašys) ne visi, o tik kai kurie Garbės teismo nariai, dalyvavę nagrinėjant turto arba verslo vertintojo drausmės bylą. Tai reiškia, kad tokiais atvejais turto arba verslo vertintojo
drausmės byla Garbės teisme bus išnagrinėta tik formaliai.
47. Ginčijamas teisinis reguliavimas, pagal kurį aprašomoji ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau –
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims, reiškia ir tai, kad Garbės teismo
sprendimas (jo aprašomoji ir rezoliucinė dalys) tampa žinomas Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims, jokia objektyvuota forma neišdėsčius priimto ir paskelbto Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, kurias leidžiama
surašyti vėliau. Vadinasi, priėmus ir paskelbus Garbės teismo sprendimą (jo aprašomąją ir rezoliucinę dalis), to Garbės teismo nustatytos aplinkybės ir sprendimo motyvai
tampa žinomi Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems ir kitiems asmenims vėliausiai
po 10 darbo dienų ar net vėliau, vertinant tai, kad pagal Nuostatų 42 punktą, per tokį
patį laikotarpį Garbės teismo sprendimas yra pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas turto arba verslo vertintojui. Šiame kontekste atsižvelgtina į Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 10 straipsnio 10 dalį, pagal kurią šio straipsnio inter alia 8 dalyje nustatytus sprendimus, t. y. sprendimą dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos
pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir kvalifikacijos patikrinimo bei turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo, kuriuos priima Garbės teismas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų priėmimo Priežiūros įstaiga paskelbia
savo interneto tinklalapyje. Taigi Garbės teismo sprendimas skirti drausminę nuobaudą
(turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą arba turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimą) gali būti paskelbiamas Priežiūros įstaigos interneto tinklalapyje, t. y. paviešintas kitiems asmenims
dar nesurašius šio sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių ir Garbės teismo
nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, jo nepasirašius. Tokio Garbės teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas posėdyje dalyvaujantiems asmenims bei paviešinimas kitiems asmenims sudaro prielaidas laikyti jį dviprasmišku ir neaiškiu, verčiantis proceso
Garbės teisme dalyvius bei kitus asmenis kurį laiką spėlioti, kodėl, dėl kokių tikrųjų motyvų buvo priimtas būtent toks, o ne kitoks Garbės teismo sprendimas, taip pat abejoti, ar
jau priimtas ir paskelbtas Garbės teismo sprendimas iš tiesų pagrįstas tais motyvais, kurie
surašyti vėliau po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo, ar Garbės teismo
30

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

nariai, pasirašydami visą sprendimą, tikrai turėjo galvoje tuos motyvus, dėl kurių priėmė
(balsavo dėl rezoliucinės dalies) jau paskelbtą Garbės teismo sprendimą.
48. Apibendrinus konstatuotina, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu nėra užtikrinamas tinkamas ir teisingas procesas Garbės teisme nagrinėjant turto arba verslo vertintojo drausmės bylą, t. y. nėra užtikrinama, jog teisinis procesas Garbės teisme inter alia
Garbės teismo sprendimo priėmimas atitiktų šio baigiamojo teismo akto 39 ir 40 punktuose išvardytus reikalavimus.
49. Šiame kontekste pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime yra pasisakęs dėl itin panašių teisės normų, kurios
buvo įtvirtintos Administracinių bylų teisenos įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, konstitucingumo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas šiame nutarime pripažino, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 3 dalis (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad prieš priimant ir viešai paskelbiant pirmosios
instancijos administracinio teismo sprendimą gali būti surašomos tik šio sprendimo
įžanginė ir rezoliucinė dalys, o aprašomoji ir motyvuojamoji dalys gali būti surašomos
vėliau – ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo sprendimo paskelbimo, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams.
50. Tame pačiame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, spręsdamas, ar Administracinių bylų teisenos įstatymo 139 straipsnio 2 dalis (2000 m. rugsėjo
19 d. redakcija), kurioje įtvirtinta, kad priėmęs sprendimą ar nutartį, teismas grįžta į teismo posėdžių salę ir kolegijos pirmininkas arba teisėjas pranešėjas paskelbia sprendimo
ar nutarties įžanginę bei rezoliucinę dalis, trumpai išdėsto sprendimo ar nutarties motyvus ir praneša, kada bus surašytas visas sprendimas ar nutartis, taip pat šio įstatymo
139 straipsnio 3 dalis (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija), kurioje įtvirtinta, kad visas
teismo sprendimas ar nutartis išdėstoma raštu ir visų teisėjų pasirašoma ne vėliau kaip
per septynias dienas nuo jų priėmimo, taip pat pripažino, kad minėta Administracinių
bylų teisenos įstatymo 139 straipsnio 2 dalies (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) nuostata „kolegijos pirmininkas arba teisėjas pranešėjas <...> praneša, kada bus surašytas visas
sprendimas ar nutartis“, taip pat 139 straipsnio 3 dalis (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams. Tokios pat pozicijos Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas laikėsi ir dėl iš esmės identiškų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatų
konstitucingumo.
51. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytų argumentų visumą, konstatuotina, kad
Nuostatų 40, 41 punktai bei 42 punkto nuostata ,,Garbės teismo sprendimas surašomas
<...> ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos“ ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Garbės teismo sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, taip pat Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant
sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau – ne vėliau kaip
per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo Garbės teis31
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mo posėdyje dalyvaujantiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės
principui.
52. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas šioje norminėje administracinėje byloje kelia klausimą dėl Nuostatų dalies atitikties ir Konstitucijos 109 straipsniui.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad kai keliamas klausimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikties keliems aukštesnės galios teisės aktams (jų dalims), norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio akto prieštaravimą
vienai aukštesnės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio
akto teisėtumo kitų aukštesnės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I12/2006, 2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-6/2009, 2011 m.
kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2011). Šiame baigiamajame teismo
akte jau konstatuotas Nuostatuose įtvirtinto ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimas
konstituciniam teisinės valstybės principui, todėl neteisėtu pripažinto teisinio reguliavimo
tyrimas dėl atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, šiuo atveju nebėra reikšmingas. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų
kolegija šioje norminėje administracinėje byloje netirs kvestionuojamų Nuostatų punktų
atitikties Konstitucijos 109 straipsniui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu, 116 straipsnio 1 dalimi, 117 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
119 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 40,
41 punktai bei 42 punkto nuostata ,,Garbės teismo sprendimas surašomas <...> ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos“ ta apimtimi,
kuria nustatyta, kad Garbės teismo sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas Garbės
teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, taip pat Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys
surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po
Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.
Norminės administracinės bylos dalį dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės
teismo nuostatų 39 punkto bei 42 punkto nuostatos ,,Garbės teismo sprendimas <...> pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos“ atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui nutraukti.
Sprendimą skelbti Teisės aktų registre.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio
30 d. nutarimo Nr. O3-696 priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d.
sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69) patvirtintos Elektros energijos perdavimo
paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos) 1 punkto teisėtumo
Byloje tirta, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir
VKEKK) 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-696 (toliau – ir Nutarimas Nr. O3-696)
priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69)
patvirtintos Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos) (toliau –
ir Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka) 1 punkto nuostata, kad „šia tvarka nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d. elektros perdavimo sistemos
operatoriaus LITGRID AB taikomos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos“ neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 daliai (10 punktas).
Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytoje Perdavimo paslaugų kainų tvarkoje buvo
įtvirtintos abstraktaus pobūdžio normos ir bendro pobūdžio elgesio taisyklės, susijusios
su elektros energijos perdavimo paslaugų teikimu bei šių paslaugų kainomis, jos taikytinos rūšiniais požymiais apibrėžtiems subjektams, o teisinis reguliavimas yra orientuojamas į ateitį (numatytas taikyti daug kartų) (23 punktas). Dėl to Nutarimas Nr. O3-696
(Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka) yra norminio
pobūdžio administracinis aktas (24 punktas).
Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje numatytas 2 mėnesių nuo kainų ir tarifų paskelbimo įsigaliojimo terminas yra skirtas užtikrinti asmenų, kurių teisinei
padėčiai šios kainos turi įtakos, teisėtus interesus ir lūkesčius, siekiant kad jie galėtų prisitaikyti prie naujos teisinės situacijos, t. y. ne vien tik susipažinti su nauju teisiniu reguliavimu anksčiau, nei jis pradės galioti, bet ir tinkamai pasirengti numatomiems pakeitimams.
Tai ypatingai aktualu tais atvejais, kada kainos ir tarifai yra padidinami (28 punktas).
Atlikus Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 3 dalyje numatytus veiksmus,
t. y. pakoregavus viršutines perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainas, koreguojant gamintojų,
kurių parduodamos elektros energijos ir rezervinės galios kainos yra reguliuojamos, elektros energijos pardavimo kainas ir perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainas ir tarifus, yra būtina laikytis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje numatytų 2 mėnesių nuo tokių kainų paskelbimo įsigaliojimo tvarkos reikalavimų
(30 punktas).
Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas įpareigojimas VKEKK
patikrinti, ar nustatant kainas ir tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai, aiškintinas kaip suponuojantis VKEKK pareigą patikrinti ir užtikrinti, jog paslaugos teikėjo nustatytos kainos ir tarifai įsigaliotų teisės aktų
numatyta tvarka, t. y. laikantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalies reikalavimų (31 punktas).
Nustačius, jog atlikus su sisteminių paslaugų kainų pokyčiais susijusius elektros
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energijos perdavimo paslaugos kainų koregavimo veiksmus ir iš esmės nauja redakcija
patvirtinus ir paskelbus Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytą Perdavimo paslaugų kainų tvarką VKEKK buvo būtina laikytis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje numatytų reikalavimų dėl 2 mėnesių nuo jų paskelbimo įsigaliojimo tvarkos, taip pat
tai, jog nebuvo nustatyta svarių ir reikšmingų aplinkybių, sudarančių pagrindą nesilaikyti
imperatyvių įstatymo reikalavimų dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų įsigaliojimo tvarkos, konstatuota, jog VKEKK Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo
paslaugų kainų tvarkos 1 punkte numačius, kad „šia tvarka nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d. elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB taikomos elektros energijos
perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos“, t. y. numačius, jog
naujai nustatytos kainos įsigalios praėjus 2 dienoms nuo jų paskelbimo 2015 m. gruodžio
30 d., buvo numatytas su aukštesnės galios teisės akte įtvirtintomis nuostatomis nesuderinamas teisinis reguliavimas, dėl to jis pripažintas prieštaraujančiu Elektros energetikos
įstatymo (2012 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XI-1919 redakcija, galiojusi 2015 m. gruodžio
30 d.) 69 straipsnio 9 daliai (44 punktas).
Administracinė byla Nr. eI-13-822/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00011-2018-1
Procesinio sprendimo kategorija 4.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. rugsėjo 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ramūno Gadliausko, Stasio Gagio, Mildos Vainienės ir
Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),
sekretoriaujant Julijai Krinickienei,
dalyvaujant atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovams P. Š.
ir R. B.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo prašymą patikrinti, ar Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-696
priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo
Nr. 69) patvirtintos Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos)
1 punkto nuostata, kad „šia tvarka nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d. elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB taikomos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi 2015 m. gruodžio 30 d.)
69 straipsnio 9 daliai.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos apeliacinis teismas (toliau – ir pareiškėjas), nagrinėdamas civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės (toliau – ir AB) „Achema“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 24 d. sprendimo civilinėje byloje
Nr. e2-847-324/2017 pagal ieškovo AB „LITGRID“ ieškinį atsakovui AB „Achema“ dėl
skolos priteisimo, 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir VKEKK) 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-696 (toliau – ir
Nutarimas Nr. O3-696) priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69) patvirtintos Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos (toliau – ir Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo
paslaugų kainų tvarka) 1 punkto nuostata, kad „šia tvarka nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d. elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB taikomos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos“ neprieštarauja
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi 2015 m.
gruodžio 30 d.) 69 straipsnio 9 daliai.
2. Individualią civilinę bylą nagrinėjantis Lietuvos apeliacinis teismas nurodė Elektros energetikos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi 2015 m. gruodžio 30 d.)
69 straipsnio 8 ir 9 dalis. Paaiškino, kad VKEKK Nutarimu Nr. O3-696 nutarė pakeisti
VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-582 rezoliucinę dalį ir ją išdėstyti taip:
„paskelbti LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69) patvirtintas Elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre (pridedama)“. Palyginus Perdavimo paslaugų kainų tvarką, kuri
paskelbta kaip Nutarimo Nr. O3-696 priedas, su Elektros energijos perdavimo paslaugų
kainų taikymo tvarka, kuri buvo paskelbta kaip VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimo
Nr. O3-582 priedas, matyti, kad Nutarimu Nr. O3-696 patvirtintoje tvarkoje buvo pakeista (padidinta) nediferencijuota sisteminių paslaugų kaina (nuo 0,203 euro ct/kWh
iki 0,353 euro ct/kWh) ir diferencijuota sisteminių paslaugų kaina (nuo 1,110 Eur/kW
per mėnesį iki 1,934 Eur/kW per mėnesį). Taigi VKEKK 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-696 buvo paskelbta nauja (didesnė) AB „LITGRID“ nediferencijuota sisteminių paslaugų kaina ir diferencijuota sisteminių paslaugų kaina. Nutarimas Nr. O3696 buvo paskelbtas teisės aktų registre 2015 m. gruodžio 30 d. (registro Nr. 21060).
Nurodyta data laikytina naujos elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „LITGRID“
sisteminių paslaugų kainos paskelbimo data. Sisteminių paslaugų kaina yra sudedamoji
perdavimo paslaugos kainos dalis, todėl sisteminių paslaugų kainai turėjo būti taikomos
Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalies nuostatos, numatančios naujai paskelbtų kainų ir tarifų įsigaliojimą ne anksčiau, kaip po 2 mėnesių nuo jų paskelbimo.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, norminis teisės aktas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės
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aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Nutarime
Nr. O3-696 vėlesnė šio nutarimo įsigaliojimo data nenurodyta. Nutarimo Nr. O3-696
priedo, kuris yra sudėtinė šio nutarimo dalis, AB „LITGRID“ valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69) patvirtintos Perdavimo paslaugų kainų
tvarkos 1 punktas numatė, kad „šia tvarka nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d. elektros
perdavimo sistemos operatoriaus AB „LITGRID“ taikomos elektros energijos perdavimo
paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos“. Taigi pagal Perdavimo paslaugų kainų tvarkos 1 punktą naujai paskelbtos AB „LITGRID“ sisteminių paslaugų kainos turėjo būti pradėtos taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d., t. y. praėjus 2 dienoms nuo jų
paskelbimo.
4. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalį
gamintojų, kurių parduodamos elektros energijos ir rezervinės galios kainos yra reguliuojamos, elektros energijos pardavimo kaina ir perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainos ir tarifai įsigalioja praėjus 2 mėnesiams nuo jų paskelbimo,
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijai kilo abejonė, ar Nutarimo Nr. O3-696 priedo
(LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69)
patvirtintos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos) 1 punkto nuostata tiek, kiek ji numato
naujai paskelbtų sisteminių paslaugų kainų įsigaliojimą nepraėjus 2 mėnesiams nuo jų
paskelbimo, neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 daliai (įstatymo
redakcija, galiojusi 2015 m. gruodžio 30 d.).
II.
5. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, gautas atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsiliepimas, kuriame su Lietuvos apeliacinio teismo pasikreipimo motyvais
nesutinkama.
6. VKEKK nurodo, kad Nutarimas Nr. O3-696 neatitinka norminiam teisės aktui keliamų reikalavimų, o jeigu būtų vertinama priešingai, jis niekaip neprieštarauja
Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 daliai. VKEKK Nutarimas Nr. O3-696 yra
skirtas įvykdyti įstatymų leidėjo nustatytą VKEKK pareigą – paskelbti perdavimo paslaugų teikėjo nustatytas kainas ir tarifus (Elektros energetikos įstatymo 69 str. 8 d.), kuriuos atitinkamais metais taikys ne VKEKK ar kiti subjektai, tačiau tik AB „LITGRID“.
Tokie VKEKK sprendimai yra skirti individualiais požymiais apibūdintam subjektui
AB „LITGRID“ – vieninteliam licencijuotam perdavimo sistemos operatoriui Lietuvos
Respublikoje. Pareiga VKEKK paskelbti konkrečias paslaugų teikėjo kainas ir tarifus yra
nustatyta aukštesnės teisinės galios norminiame teisės akte – Elektros energetikos įstatyme. Tam, kad ši Elektros energetikos įstatymo nuostata būtų realizuota ir veiktų individualiuose teisiniuose santykiuose, VKEKK privalo priimti šią nuostatą įgyvendinančius
teisės aktus ir paskelbti konkrečiam paslaugos teikėjui taikomas kainas ir tarifus. Tai reiškia, kad VKEKK sprendimas, kuriuo yra paskelbiamos tam tikro paslaugų teikėjo kainos ir tarifai, yra skirtas ne tik kad ribotam subjektų ratui, tačiau vieninteliam subjektui –
konkrečios paslaugos teikėjui. Be to, konkretūs perdavimo paslaugos kainos ir tarifai yra
skelbiami kiekvieniems reguliavimo periodo metams, dėl to toks VKEKK sprendimas
yra vienkartinio pobūdžio – atitinkamiems reguliavimo periodo metams konkrečiam
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perdavimo paslaugas teikiančiam subjektui AB „LITGRID“. Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad viršutinės perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribos ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos
gali būti koreguojamos ne dažniau kaip du kartus per metus, kai yra esminių vieno ar
kelių veiksnių, kuriais remiantis buvo nustatytos viršutinės kainų ribos ar viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos, pokyčių, įskaitant esminį paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokytį.
Šiuo VKEKK sprendimu nėra siekiama sukurti bendrų privalomo elgesio normų perdavimo sistemos operatoriui – visos privalomo elgesio taisyklės, kuriomis AB „LITGRID“
privalo vadovautis nustatant perdavimo paslaugų kainas, yra įtvirtintos Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos
viršutinės ribos nustatymo metodikoje, patvirtintoje VKEKK 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo
paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“.
Papildomų privalomo elgesio normų AB „LITGRID“ VKEKK Nutarimu Nr. O3-696 nesukūrė. Toks teisinis reglamentavimas, kuris nurodo viešojo administravimo subjektui
paskelbti privataus subjekto patvirtintą dokumentą, yra labai specifinis ir retas Lietuvos
teisinėje sistemoje. Šio reikalavimo prigimtis sietina su poreikiu valstybiniu lygmeniu
reguliuoti energijos ir komunalinių paslaugų, kurias dažnai teikia monopolinis subjektas, kainas. Vykdydama šią įstatymų leidėjo VKEKK priskirtą kainų reguliavimo funkciją, VKEKK priima sprendimus, kuriais yra nustatomos / derinamos / skelbiamos paslaugas teikiančių subjektų kainos ir tarifai. Visi šie VKEKK sprendimai yra individualūs
administraciniai aktai. Teisės akto priedo priskyrimas individualiam arba norminiam
teisės aktui yra nulemtas aplinkybės, ar pagrindinis teisės aktas, kurio sudedamąja dalimi yra priedas, yra laikytinas norminiu ar individualiu administraciniu teisės aktu.
Nutarimo Nr. O3-696 priedo patvirtinta Perdavimo paslaugų kainų tvarka, taip pat kaip
ir Nutarimas Nr. O3-696, yra skirtas tik vienam subjektui, o ne 11, kaip nurodo Lietuvos
apeliacinis teismas. Tiek Nutarime Nr. O3-696, tiek Perdavimo paslaugų kainų tvarkos 1 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad yra skelbiamos / nustatomos AB
„LITGRID“ taikomos paslaugų kainos ir tarifai, minėti teisės aktai yra skirti vieninteliam
subjektui.
7. VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-582 paskelbė AB „LITGRID“
elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre,
t. y. ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki elektros energijos kainų įsigaliojimo 2016 m.
sausio 1 d. Taigi VKEKK įvykdė Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 8 dalyje nustatytą pareigą paskelbti paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus pagal 69 straipsnio
9 dalyje nustatytus terminus. 2015 m. lapkričio 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos
suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo
įstatymas (toliau – ir Pakeitimo įstatymas), kuriuo buvo pakeista tiekimo saugumą užtikrinančios dujų sistemos finansavimo schema. Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje
imperatyviai nurodyta, kad VKEKK apskaičiuoja ir tvirtina 2016 metų ir vėlesnių metų
valstybės reguliuojamas kainas, vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. VKEKK ne tik
turėjo teisę, bet ir pareigą vykdyti Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, kurioje vienareikšmiškai imperatyviai nurodyta, kad VKEKK apskaičiuoja ir tvirtina 2016 metų ir vėlesnių metų valstybės reguliuojamas kainas vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Iš
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pateiktos Pakeitimo įstatymo normos formuluotės darytina išvada, kad Pakeitimo įstatymu įstatymų leidėjas vienareikšmiškai siekė, jog 2016 metų ir vėlesniais metais paslaugų
teikėjų taikomos kainos būtų nustatytos atsižvelgiant į Pakeitimo įstatyme įtvirtintą pakoreguotą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų
perdavimo kainos surinkimo ir panaudojimo modelį. Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio
2 dalis suponavo VKEKK pareigą koreguoti iki Pakeitimo įstatymo priėmimo nustatytas
valstybės reguliuojamas kainas, siekiant įgyvendinti Pakeitimo įstatymo tikslus, t. y. kad
pakoreguotas gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių
dujų perdavimo kainos surinkimo ir panaudojimo modelis pradėtų veikti nuo 2016 m.
sausio 1 d. Be to, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų įstatymo 1 straipsnio
3 dalyje įtvirtintas minėto įstatymo taikymo prioritetas prieš kitus įstatymus. Nutarimu
Nr. O3-696 AB „LITGRID“ taikomos perdavimo paslaugos kainos buvo ne nustatytos,
tačiau pakeistos, todėl VKEKK nepažeidė Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio
9 dalies reikalavimų, o atvirkščiai, vykdė imperatyvias Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio
2 ir 3 dalies reikalavimus. Nustatytų elektros energijos kainų koregavimo galimybė yra
įtvirtinta Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 3 dalyje, todėl VKEKK, vykdydama Pakeitimo įstatymu nustatytą reguliavimą, koregavo jau nustatytas elektros energijos
kainas, nenustatydama naujų kainų ir nenaudodama jokių papildomų duomenų, kuriuos
paprastai reguliuojamos įmonės privalo pateikti VKEKK prieš nustatant kainų viršutines
ribas ateinantiems kalendoriniams metams.
8. AB „LITGRID“ pateikė nuomonę norminėje administracinėje byloje, kurioje palaiko VKEKK atsiliepime išdėstytus argumentus. Mano, jog Nutarimas Nr. O3-696
nėra norminis administracinis aktas, o tam, kad Nutarimas Nr. O3-696 ir AB „LITGRID“
2015 m. gruodžio 23 d. tvarka būtų realizuoti, praktiškai nėra reikalinga priimti jokių papildomų VKEKK nutarimo ir Perdavimo paslaugų kainų tvarkos taikymo sprendimų, jokių individualių teisės aktų, kurie sukurtų individualias teisines pasekmes konkretiems
subjektams.
9. AB „Achema“ pateikė nuomonę norminėje administracinėje byloje, kurioje palaiko Lietuvos apeliacinio teismo kreipimesi išdėstytas abejones. Nurodo, jog naujus (didesnius) paslaugų tarifus nustatantis VKEKK Nutarimas Nr. O3-696 keičia ūkio subjektų
(taip pat ir AB „Achema“) veiklos teisinį reguliavimą, nes paskutinę metų dieną nustato
kitokį teisinį reguliavimą, kuris įsigalioja nedelsiant. Vadovaujantis Elektros energetikos
įstatymo nuostatomis, elektros energijos kainų perskaičiavimai 2016 metams privalėjo
būti atlikti ne vėliau nei iki 2015 m. spalio 3 d. Vis dėlto VKEKK pakeistos kainos po šios
datos buvo skelbiamos dar du kartus – 2015 m. spalio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 30 d.
Išdėsto Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimo nuostatas. Mano, jog turėtų būti pripažinta, kad VKEKK Nutarimas Nr. O3-696 pakeitė AB
„Achema“ veiklos teisinį reguliavimą, darydamas neigiamą įtaką subjektų, kuriems šis
nutarimas taikomas, verslui.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
10. Pareiškėjas Lietuvos apeliacinis teismas (toliau – ir pareiškėjas), nagrinėdamas civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės (toliau – ir AB) „Achema“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 24 d. sprendimo civilinėje byloje
Nr. e2-847-324/2017 pagal ieškovo AB „LITGRID“ ieškinį atsakovui AB „Achema“ dėl
skolos priteisimo, 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir VKEKK) 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-696 (toliau – ir
Nutarimas Nr. O3-696) priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69) patvirtintos Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos) (toliau – ir Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo
paslaugų kainų tvarka) 1 punkto nuostata, kad „šia tvarka nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d. elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB taikomos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos“ neprieštarauja
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi 2015 m.
gruodžio 30 d.) 69 straipsnio 9 daliai.
11. Byloje kylant klausimui, ar VKEKK Nutarimas Nr. O3-696 (Nutarimo Nr. O3696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka) atitinka norminiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus, pirmiausia yra būtina atsakyti į šį klausimą.
Dėl VKEKK Nutarimo Nr. O3-696 (Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos
Perdavimo paslaugų kainų tvarkos) rūšies
12. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, jog individualus administracinis aktas – tai vienkartis teisės taikymo aktas,
skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei, o 10 dalyje nurodoma, kad
norminis administracinis aktas – tai teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas
individualiai neapibrėžtai asmenų grupei. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje pažymima, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros
subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose
įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatomi taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie visada
abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius,
toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje
(pvz., 2003 m. kovo 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-63/2003, 2007 m.
vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-3/2007, 2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-210/2012, 2013 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-555/2013, Administracinė jurisprudencija, 2013, 25, p. 180–191).
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13. Pažymėtina, kad individualus administracinis teisės aktas yra įstatymo normų
ar kitų hierarchiškai aukštesnės pakopos norminių teisės aktų normų taikymo priemonė tuo atžvilgiu, kad šis aktas turi būti pagrįstas inter alia teisės aktų normomis (Viešojo
administravimo įstatymo 8 str. 1 d.), o norminis administracinis aktas yra įstatymo normų taikymo aktas todėl, kad juo iš esmės nustatomi atitinkamo įstatymo normų įgyvendinimo tvarka ir sąlygos. Skiriamasis jų bruožas yra tas, kad norminiu administraciniu
aktu, nepaisant minėto jo taikomojo pobūdžio, yra nustatomos teisės normos, o individualiu administraciniu aktu teisės normos yra išimtinai tik taikomos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-1082/2014).
14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad
reikšminga aplinkybe, nulemiančia individualaus ir norminio administracinio akto
skirtumą, laikomas ir tikslas, kurio siekiama priimant vieną ar kitą administracinį aktą.
Sprendžiant apie administracinio akto rūšį (norminis ar individualaus pobūdžio), reikia
nustatyti ne tik tai, ar administraciniu aktu siekiama nustatyti norminio pobūdžio (nustatančias teises ir pareigas) elgesio taisykles individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, taip pat būtina atsižvelgti ir į jo taikymo paskirtį, priėmimo sąlygas bei
įvertinti teisinį reglamentavimą, kuriuo grindžiamas konkretaus administracinio akto
priėmimas (2016 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1022-492/2016).
15. Kaip matyti, byloje nagrinėjamu atveju Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos 1 punkte nurodyta, jog vadovaudamasi Elektros
energetikos įstatymo 67 straipsnio 2 dalimi, LITGRID AB įstatų 73 punktu, LITGRID
AB valdyba tvirtina elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką.
Šia Tvarka nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d. elektros perdavimo sistemos operatoriaus
LITGRID AB taikomos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka
bei esminės sąlygos.
16. Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog perdavimo,
skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainos
reguliuojamos Komisijai nustatant viršutines kainų ribas. Konkrečias perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus
nustato ir keičia paslaugos teikėjas.
17. VKEKK Nutarimas Nr. O3-696 buvo priimtas, be kita ko, vadovaujantis
Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punktu, pagal kurį VKEKK tvirtina elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikas, nustato valstybės reguliuojamų paslaugų ir elektros
energijos kainų viršutines ribas, taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 118 punktu, pagal kurį konkrečias reguliuojamų paslaugų
kainas ir tarifus, neviršijančius Komisijos nustatytų kainų ribų, apskaičiuoja reguliuojamų paslaugų teikėjai. Paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus per 30 kalendorinių
dienų nuo paslaugos teikėjo prašymo gavimo dienos skelbia Komisija, prieš tai patikrinusi, ar nustatant kainas ir tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai,
ar nediskriminuojami vartotojai, bei atsižvelgiant į LITGRID AB 2015 m. gruodžio 28 d.
raštą Nr. SD-5253 ir Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2015 m.
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gruodžio 29 d. pažymą Nr. O5-491 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-582 „Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo“. Taigi, kaip matyti iš išdėstytų aplinkybių, VKEKK, priimdama Nutarimą Nr. O3-696 ir juo paskelbdama Nutarimo
Nr. O3-696 priede išdėstytą Perdavimo paslaugų kainų tvarką, vykdė jai priskirtą funkciją skelbti paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus.
18. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Nutarimas Nr. O3-696 negali būti vertinamas atsietai nuo jame išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos. Nutarimas
Nr. O3-696, kaip savarankiškas teisės aktas, vertintinas kaip procedūrinio pobūdžio, kuriuo išspręsti procedūriniai klausimai, – paskelbta Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta
Perdavimo paslaugų kainų tvarka ir nurodyta jos paskelbimo tvarka (Teisės aktų registre)
bei pakeistas iki naujos Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos įsigaliojimo galiojęs aktas (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011). Dėl
to vertinant, ar Nutarimas Nr. O3-696 ir jo priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų
tvarka atitinka norminiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus, Nutarimas
Nr. O3-696 ir jo priede išdėstyta Paslaugų perdavimo kainos tvarka vertintina kaip vientisas teisės aktas, atitinkamai įtvirtintas teisinio reguliavimo pobūdis vertintinas sistemiškai, atsižvelgtina į jo taikymo paskirtį bei priėmimo sąlygas.
19. Pažymėtina, jog Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytoje Perdavimo paslaugų kainų tvarkoje iš esmės yra nustatytos perdavimo paslaugų kainos, taikomos už perdavimo paslaugą (3 p.). Joje taip pat nustatyta, kokias kainas moka skirstomųjų tinklų
operatoriai ir vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, atsiskaitydami
už perdavimo paslaugą (Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų
kainų tvarkos 6 p.), nurodyta, už kokį iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį moka gamintojai, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą (Nutarimo Nr. O3696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos 7 p.), taip pat įtvirtinamos kitos
nuostatos, liečiančios skirstomųjų tinklų operatorius ir vartotojus (Nutarimo Nr. O3-696
priede išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos 8–9 p.). Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos 2 punkte skirstomųjų tinklų operatoriai nurodomi kaip AB „Lesto“ ir UAB „E Tinklas“ (2.1 p.); gamintojai – AB „Lietuvos
energijos gamyba“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, AB
„Kauno energija“, AB „Panevėžio energija“, atsinaujinančių energijos šaltinių elektrinės ir
elektrinių parkai, elektros energiją tiekiantys į perdavimo sistemos operatoriaus elektros
perdavimo tinklus (2.2 p.); vartotojas apibrėžiamas kaip asmuo, kurio įrenginiai prijungti
prie perdavimo sistemos operatoriaus elektros perdavimo tinklų ir kuris perka elektros
energiją vartojimo tikslams. Ši sąvoka apima ir vartotojus, turinčius elektros energiją generuojančius šaltinius (2.3 p.).
20. Kaip matyti iš išdėstytų nuostatų, nors Nutarimas Nr. O3-696 iš esmės yra priimtas pagal atskiro ūkio subjekto AB „LITGRID“ konkretų prašymą dėl jo paslaugų kainų suderinimo, Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka
nebus taikoma išimtinai vien tik AB „LITGRID“. Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka iš esmės buvo nustatytos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka skirstomųjų tinklų operatoriams ir vartotojams, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo sistemos operatoriaus elektros perdavimo
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tinklų, taip pat ji paliečia ir gamintojus, dėl to Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos
Perdavimo paslaugų kainų tvarkos taikymas yra susijęs su daugeliu subjektų, o reglamentuojami teisiniai santykiai apima tam tikrą visuomeninių santykių sritį – elektros energijos perdavimo paslaugas. Šiame akte nėra nuostatų, kurios akivaizdžiai rodytų, kad
jomis yra nustatomos atitinkamos teisės ar pareigos AB „LITGRID”, kaip konkrečiam
subjektui, kas būtų būdinga individualiam administraciniam aktui. Tai sudaro pagrindą vertinti, jog šioje tvarkoje apibrėžtos taisyklės (Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka) bus taikytinos asmenims, apibūdintiems rūšiniais
požymiais (skirstomųjų tinklų operatoriams, vartotojams, kurių įrenginiai prijungti prie
perdavimo tinklo, ir gamintojams).
21. Nors iš AB „LITGRID“ 2016 m. spalio 26 d. rašto Nr. SD-4962 matyti, jog
Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka buvo taikoma
11 subjektų (vartotojų), kuriems nuo 2016 m. sausio 1 d. Nutarimu Nr. O3-696 paskelbtos perdavimo sistemų operatoriaus AB „LITGRID“ teikiamų elektros energijos perdavimo paslaugų kainos (civilinė byla Nr. e277-85-823/2018, b. l. 110), t. y. vartotojus, kuriems taikoma Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka,
galima identifikuoti, nėra pagrindo vertinti, jog Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta
Perdavimo paslaugų kainų tvarka yra iš anksto adresuota tik tam tikriems konkretiems
bei individualiai apibrėžtiems subjektams ir šių subjektų sąrašas yra baigtinis, nes šiame
akte yra išvardintas nebaigtinis gamintojų sąrašas (pvz., atsinaujinančių energijos šaltinių elektrinės ir elektrinių parkai). Kita vertus, subjektų skaičius tuo atveju, kai aktas
yra skirtas nedideliam subjektų ratui, neturi įtakos akto norminiam pobūdžiui (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011). Visgi teismo posėdžio metu VKEKK atstovė paaiškino,
jog Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos pagrindu taikomi perdavimo tarifai pagal atitinkamus susitarimus tarp perdavimo sistemos ir
skirstomųjų tinklų operatorių, apskaičiuojant galutines kainas ir jas diferencijuojant, pasiekia ir buitinius elektros energijos vartotojus.
22. Be tos aplinkybės, jog Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo
paslaugų kainų tvarkos paskelbimas atitinka norminiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus – paskelbta Teisės aktų registre (pareigą paslaugų teikėjų teikimu
skelbti elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainas VKEKK turi pagal Elektros energetikos įstatymo 9 str. 3 d. 6 p.), pastebėtina ir tai,
kad Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos taikymas
nėra vienkartinio pobūdžio, o yra orientuojamas į ateitį – juo apibrėžiami nuolatiniai
nuo 2016 m. sausio 1 d. taikytini elektros energijos perdavimo paslaugų kainų dydžiai,
taip pat su jų taikymu susijusios nuostatos. Taip pat yra nustatyta konkreti data, nuo
kada pradedama taikyti Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka, taigi ši tvarka taikoma ateityje joje aptartiems santykiams sureguliuoti, todėl
aktas nėra vienkartinio pobūdžio, o yra skirtas taikyti daug kartų (taip pat žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS492-725/2011). Šiuo atveju Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų tvarka galiojo iki 2016 m. rugpjūčio 1 d., kuomet įsigaliojo nauja tvarka, paskelbta VKEKK 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-155.
23. Visos šios aplinkybės sudaro pagrindą vertinti, jog Nutarimo Nr. O3-696 prie42
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de išdėstytoje Perdavimo paslaugų kainų tvarkoje buvo įtvirtintos abstraktaus pobūdžio
normos ir bendro pobūdžio elgesio taisyklės, susijusios su elektros energijos perdavimo paslaugų teikimu bei šių paslaugų kainomis, jos yra taikytinos rūšiniais požymiais
apibrėžtiems subjektams, o teisinis reguliavimas yra orientuojamas į ateitį (numatytas
taikyti daug kartų). Pozicijos, jog VKEKK nutarimai, kuriais nustatomos ar paskelbiamos elektros energijos kainos, elektros energijos perdavimo paslaugos kainos, tarifai ir
jų taikymo tvarka skirstomųjų tinklų operatoriams ir vartotojams, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, yra norminiai administraciniai aktai, laikytasi ir kitose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. sausio 12 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS39-18/2006, 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-464/2009, 2009 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS438-763/2009).
24. Išplėstinė teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog
Nutarimas Nr. O3-696 (Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstyta Perdavimo paslaugų kainų
tvarka) yra norminio pobūdžio administracinis aktas, kurio teisėtumo patikra atliktina
vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo normomis, skirtomis pareiškimams (prašymams) ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą (ABTĮ 2 dalis II skyrius Pirmasis skirsnis 112–119 str.). Konstatavus tai, toliau vertintinas kvestionuojamos
Perdavimo paslaugų kainų tvarkos 1 punkto dalies teisėtumas.
Dėl Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos
1 punkto teisėtumo
25. Kaip jau minėta anksčiau, kvestionuojama Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų kainų tvarkos 1 punkto dalimi buvo numatyta, jog šia Tvarka
nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d. elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID
AB taikomos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos. Taigi iš esmės keliamas klausimas dėl norminio administracinio akto dalies, kurioje buvo numatyta, nuo kada taikomos Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytoje
Perdavimo paslaugų kainų tvarkoje nurodytos kainos ir kt., teisėtumas.
26. Pažymėtina, jog VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-582 buvo paskelbta Perdavimo paslaugų kainų tvarka. Tačiau Nutarimu Nr. O3-696 paskelbtoje ir
Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytoje Perdavimo paslaugų kainų tvarkoje buvo pakeista (padidinta) nediferencijuota sisteminių paslaugų kaina (nuo 0,203 euro ct/kWh
iki 0,353 euro ct/kWh) ir diferencijuota sisteminių paslaugų kaina (nuo 1,110 Eur/kW
per mėnesį iki 1,934 Eur/kW per mėnesį). Be to, pastebėtina, jog 2015 m. gruodžio 30 d.
iš esmės buvo patvirtinta ir paskelbta nauja Perdavimo paslaugų kainų tvarkos redakcija.
27. Sisteminės paslaugos – tai perdavimo veiklos dalis, kuri užtikrina elektros
energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą ir pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų (Elektros energetikos
įstatymo 2 str. 39 d.). Perdavimas Elektros energetikos įstatyme apibrėžiamas kaip elektros energijos persiuntimas perdavimo tinklais, įskaitant teikiamas sistemines paslaugas,
išskyrus tiekimą (2 str. 32 p.). Šių sąvokų aiškinimas suponuoja, kad sisteminės paslaugos yra neatskiriama elektros energijos perdavimo dalis, todėl darytina išvada, jog nauja
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Perdavimo paslaugų kainų tvarka pakeitus sisteminių paslaugų kainas kartu buvo pakeistos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos.
28. Elektros energijos pardavimo kainos ir perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainos ir tarifų įsigaliojimo tvarka yra numatyta Elektros energetikos
įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje, pagal kurią gamintojų, kurių parduodamos elektros energijos ir rezervinės galios kainos yra reguliuojamos, elektros energijos pardavimo kaina ir
perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainos ir tarifai įsigalioja praėjus
2 mėnesiams nuo jų paskelbimo. Skirstomųjų tinklų operatoriaus skirstymo paslaugos
kainos bei tarifai ir visuomeninės elektros energijos kainos bei tarifai įsigalioja praėjus
vienam mėnesiui nuo jų paskelbimo. Kaip matyti iš šios nuostatos, joje yra įtvirtinti imperatyvaus pobūdžio reikalavimai, o galimybės numatyti ankstesnę įsigaliojimo datą nėra
įtvirtinta. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, 2 mėnesių nuo kainų ir tarifų paskelbimo įsigaliojimo terminas, numatytas Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje,
yra skirtas užtikrinti asmenų, kurių teisinei padėčiai šios kainos turi įtakos, teisėtus interesus ir lūkesčius, siekiant kad jie galėtų prisitaikyti prie naujos teisinės situacijos, t. y.
ne vien tik susipažinti su nauju teisiniu reguliavimu anksčiau, nei jis pradės galioti, bet ir
tinkamai pasirengti numatomiems pakeitimams. Tai ypatingai aktualu tais atvejais, kada
kainos ir tarifai yra padidinami.
29. Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 3 dalyje yra numatyta nustatytų
kainų koregavimo galimybė: viršutinės perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo
paslaugų kainų ribos ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos gali būti koreguojamos ne dažniau kaip du kartus per metus, kai yra esminių vieno ar kelių veiksnių,
kuriais remiantis buvo nustatytos viršutinės kainų ribos ar viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos, pokyčių, įskaitant esminį paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių,
kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokytį. Kaip matyti iš šio
teisinio reguliavimo, viršutinių perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų
kainų ribų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainų koregavimui turi būti nustatomos konkrečios aplinkybės.
30. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Elektros energetikos įstatyme nėra numatyta, jog koreguojant gamintojų, kurių parduodamos elektros energijos ir rezervinės
galios kainos yra reguliuojamos, elektros energijos pardavimo kainas ir perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainas ir tarifus, inter alia sisteminių paslaugų
kainas, tokių kainų įsigaliojimui netaikoma Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio
9 dalyje numatyta kainų įsigaliojimo tvarka. Kaip jau minėta anksčiau, šių kainų paskelbimas ir įsigaliojimas yra susijęs su asmenų, kurių teisinei padėčiai šios kainos turi
įtakos, teisėtais interesais ir lūkesčiais, t. y. jiems yra svarbu ir reikšminga laiku sužinoti
apie atliekamus kainų pakeitimus, ypatingai tais atvejais, kada tokios kainos yra padidinamos. Dėl to išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog atlikus Elektros energetikos įstatymo
69 straipsnio 3 dalyje numatytus veiksmus, t. y. pakoregavus viršutines perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas ir viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų kainas, koreguojant gamintojų, kurių parduodamos elektros energijos ir rezervinės galios kainos yra reguliuojamos, elektros energijos pardavimo kainas ir perdavimo
sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainas ir tarifus, yra būtina laikytis Elektros
energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje numatytų 2 mėnesių nuo tokių kainų paskelbimo įsigaliojimo tvarkos reikalavimų. Atsižvelgdama į tai, jog Nutarimo Nr. O3-696
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priede patvirtinta Perdavimo paslaugų kainų tvarka buvo pakoreguota (padidinta) nediferencijuota sisteminių paslaugų kaina (nuo 0,203 euro ct/kWh iki 0,353 euro ct/kWh)
ir diferencijuota sisteminių paslaugų kaina (nuo 1,110 Eur/kW per mėnesį iki 1,934 Eur/
kW per mėnesį), t. y. iš esmės atliktas su elektros energijos perdavimo paslaugų kainomis
susijęs koregavimas ir visa Perdavimo paslaugų kainų tvarka buvo patvirtinta ir paskelbta
nauja redakcija, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog šis koregavimas turėjo būti atliktas laikantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje nustatytų reikalavimų.
31. Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog paslaugos
teikėjo nustatytas kainas ir tarifus per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos teikėjo prašymo gavimo dienos skelbia Komisija, prieš tai patikrinusi, ar nustatant kainas ir tarifus
nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai.
Komisija, nustačiusi, kad paslaugos teikėjo pateiktos paslaugų kainos ir tarifai nustatyti
nesilaikant kainų ir tarifų nustatymo reikalavimų arba kad yra diskriminuojami vartotojai, nurodo paslaugų teikėjui klaidas, kurias paslaugų teikėjas turi ištaisyti, ir kad ne
vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Komisijos pastabų gavimo Komisijai turi būti
pateiktos pataisytos paslaugų kainos ir tarifai. Komisija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pataisytų paslaugų kainų ir tarifų pateikimo juos paskelbia arba, jeigu paslaugų teikėjas per nustatytą terminą neištaiso nurodytų klaidų, paslaugų kainas ir tarifus
nustato vienašališkai ir juos paskelbia. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šioje teisės
normoje įtvirtintas įpareigojimas VKEKK patikrinti, ar nustatant kainas ir tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai, aiškintinas kaip suponuojantis VKEKK pareigą patikrinti ir užtikrinti, jog paslaugos teikėjo
nustatytos kainos ir tarifai įsigaliotų teisės aktų numatyta tvarka, t. y. laikantis Elektros
energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalies reikalavimų.
32. Taigi ta aplinkybė, jog vykdydama Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio
8 dalyje nustatytą įpareigojimą paskelbti paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus pagal 69 straipsnio 9 dalyje nustatytus terminus VKEKK ankstesniu 2015 m. spalio 30 d.
nutarimu Nr. O3-582 paskelbė AB „LITGRID“ Elektros energijos perdavimo paslaugų
kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre, t. y. ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki
elektros energijos kainų įsigaliojimo 2016 m. sausio 1 d., byloje aptariamu atveju 2015 m.
gruodžio 30 d. koreguojant kainas neatleido šios institucijos nuo pareigos užtikrinti, jog
būtų laikomasi Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje numatytų reikalavimų. Be to, iš kitų atvejų matyti, jog VKEKK, paskelbdama elektros energijos perdavimo
paslaugų kainas ir taikymo tvarką, laikėsi Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio
9 dalyje numatytų reikalavimų, pvz., VKEKK 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3155 paskelbta tvarka pradėta taikyti 2016 m. rugpjūčio 1 d., VKEKK 2012 m. spalio 26 d.
nutarimu Nr. O3-341 paskelbta Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir
jų taikymo tvarka – 2013 m. sausio 1 d., VKEKK 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3357 paskelbta Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir jų taikymo tvarka –
2012 m. sausio 1 d.
33. Byloje nagrinėjamu atveju VKEKK teisė atlikti elektros energijos perdavimo
paslaugų kainų koregavimą nėra kvestionuojama, tačiau būtina įvertinti, ar aplinkybės,
suponavusios kainų koregavimo būtinybę (esminiai vieno ar kelių veiksnių, kuriais remiantis buvo nustatytos viršutinės kainų ribos ar viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos, pokyčiai, įskaitant esminį paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų
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objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokytį), sudarė pagrindą nesilaikyti ar nukrypti nuo Elektros energetikos įstatyme (69 str. 9 d.) numatytų imperatyvių
reikalavimų dėl tokių kainų įsigaliojimo tvarkos.
34. Šiuo atveju Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytoje Perdavimo paslaugų kainų
tvarkoje pakeistos sisteminių paslaugų kainos buvo padidintos, kas atitinkamai lėmė asmenų, kurių teisinei padėčiai šios kainos turi įtakos, padidėjusias išlaidas, kurias ūkio subjektai paprastai planuoja iš anksto. Taigi šie teisinio reguliavimo pakeitimai neabejotinai
galėjo padaryti įtaką ūkio subjektų galimybėms vykdyti (tęsti, plėsti) jų veiklą.
35. Lietuvos Respublikos 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). Be to, šiuo atveju yra svarbūs teisinio tikrumo ir
teisinio saugumo principai, kurių paskirtis – užtikrinti asmens pasitikėjimą valstybe ir
teise. Šie principai, be kita ko, suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą; asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius
teisės aktus įgytos teisės nustatytą laiką bus išlaikytos ir įgyvendinamos (Konstitucinio
Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas). Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d.
nutarime pažymėta, kad teisinio reguliavimo pakeitimai turėtų būti daromi taip, kad asmenims, kurių teisinei padėčiai jie turi įtakos, būtų užtikrinta reali galimybė prisitaikyti
prie naujos teisinės situacijos. Todėl, siekiant sudaryti sąlygas asmenims ne tik susipažinti su nauju teisiniu reguliavimu anksčiau, nei jis pradės galioti, bet ir tinkamai pasirengti
numatomiems pakeitimams, gali būti būtina nustatyti vėlesnę jo įsigaliojimo datą (taikymo pradžią).
36. Šiuo aspektu pažymėtina, jog keičiant ūkio subjektų veiklai įtaką darantį teisinį reguliavimą gali būti aktualus pereinamųjų nuostatų priėmimo klausimas. Pavyzdžiui,
pereinamųjų nuostatų priėmimo klausimas Europos Sąjungos teisėje sprendžiamas taikant konkuruojančių interesų nustatymo testą, kurio metu vertinama, ar egzistuoja viršesnis viešasis interesas (žr., pvz., Teisingumo Teismo 1975 m. gegužės 14 d. sprendimo
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).
37. Taip pat pastebėtina, jog įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatas, susijusias
su ūkio subjektų veiklai įtaką darančių teisės aktų įsigaliojimu. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, kuriame numatytas bendrasis teisinis reguliavimas dėl teisės
aktų įsigaliojimui keliamų reikalavimų, 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. Be to, VKEKK yra
keliamas reikalavimas priimant ar keičiant teisės aktus veikti apdairiai, rūpestingai ir iš
anksto pasirengti galimiems teisės aktų pakeitimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 13 d. sprendimas administracinėje bylo46
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je Nr. eA-2979-822/2018).
38. Byloje nagrinėjamu atveju VKEKK elektros energijos perdavimo paslaugų kainų koregavimo būtinybę motyvuoja 2015 m. lapkričio 17 d. priimtu Lietuvos
Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymu (toliau – ir Pakeitimo įstatymas), kuriuo buvo pakeista tiekimo
saugumą užtikrinančios dujų sistemos finansavimo schema bei kuris numatė, jog pakoreguotos gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos surinkimo ir panaudojimo modelis pradėtų veikti nuo 2016 m. sausio 1 d.
39. Vertindama, ar Pakeitimo įstatymo nuostatos sudarė pagrindą koreguojant
elektros energijos perdavimo paslaugų kainą ir nauja redakcija paskelbiant Nutarimo
Nr. O3-696 priede išdėstytą Perdavimo paslaugų kainų tvarką nesilaikyti Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje numatytų imperatyvių reikalavimų dėl elektros energijos pardavimo kainos ir perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainos
ir tarifų įsigaliojimo, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teisiniams
santykiams, kylantiems šio įstatymo pagrindu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymas ir kiti įstatymai, reglamentuojantys atskirų energetikos sektorių veiklą, taikomi tiek, kiek tai neprieštarauja šiam įstatymui. Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje
nurodyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija apskaičiuoja ir tvirtina
2016 metų ir vėlesnių metų valstybės reguliuojamas kainas vadovaudamasi šio įstatymo
nuostatomis. Išsamesnių nuostatų, detalizuojančių kainų apskaičiavimą, taikymą ir įsigaliojimą, Pakeitimo įstatyme nėra įtvirtinta.
40. Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog Pakeitimo įstatyme įtvirtintų nuostatų
nėra pagrindo vertinti kaip sudariusių pagrindą paskelbiant Perdavimo paslaugų kainų
tvarką nesilaikyti Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalies reikalavimų. Nors
Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje ir numatytas šio teisės akto taikymo prioritetas, iš Pakeitimo įstatymo neišlaukia, jog Pakeitimo įstatymo pagrindu apskaičiuotos ir patvirtintos 2016 metų ir vėlesnių metų valstybės reguliuojamos
kainos turėtų būti pradedamos taikyti (galioti) būtent nuo 2016 m. sausio 1 d., o vėlesnis kainų įsigaliojimas nėra galimas. Taip pat šiuo atveju Elektros energetikos įstatymo
69 straipsnio 9 dalies nuostatų nėra pagrindo vertinti kaip nesuderinamų su Suskystintų
gamtinių dujų terminalo įstatymo nuostatomis ar traktuoti jas kaip prieštaraujančias vienas kitoms.
41. Išplėstinė teisėjų kolegija byloje nagrinėjamu atveju vertindama, ar šiuo konkrečiu atveju aplinkybės, suponavusios kainų koregavimo būtinybę, sudarė pagrindą nesilaikyti ar nukrypti nuo Elektros energetikos įstatyme (69 str. 9 d.) numatytų imperatyvių reikalavimų dėl tokių kainų įsigaliojimo tvarkos, konstatuoja, jog VKEKK norminėje
administracinėje byloje sprendžiamu klausimu visgi nepateikė svarių ir įtikinamų argumentų, sudarančių pagrindą spręsti, jog Pakeitimo įstatymo pagrindu Nutarimo Nr. O3696 priede išdėstytoje Perdavimo paslaugų kainų tvarkoje pakoreguotų sisteminių paslaugų kainų įsigaliojimas turėjo pradėti galioti būtent nuo 2016 m. sausio 1 d. Išplėstinė
teisėjų kolegija taip pat nenustatė svarbaus viešojo intereso, būtinybės apsaugoti kitas
Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ar kitų išimtinių ir objektyvių aplinkybių, nusveriančių
asmenų, kurių teisinei padėčiai šios kainos turėjo įtakos, interesą turėti Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje numatytą minimalų laiką prisitaikyti prie pasikeitu47
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sių kainų. Vertintina, jog Perdavimo paslaugų kainų tvarkai vadovaujantis tiek Pakeitimo
įstatymu, tiek Elektros energetikos įstatymu, galėjo būti numatytas vėlesnis įsigaliojimas,
t. y. laikantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalies reikalavimų. Juolab kad
sisteminių paslaugų kainos tais pačiais metais vėl buvo koreguojamos – VKEKK 2016 m.
gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-155 paskelbė naują Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarką, kurioje sisteminių paslaugų kaina buvo mažesnė nei paskelbta Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytoje Perdavimo paslaugų kainų tvarkoje.
42. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje
numatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2015 m. lapkričio 25 d., Valstybinė
kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2015 m. gruodžio 17 d. priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus. Taigi VKEKK buvo numatytas terminas iki 2015 m.
gruodžio 17 d. priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, t. y. per mėnesį nuo
Pakeitimo įstatymo priėmimo. Šiuo atveju su Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka susiję pakeitimai buvo atlikti 2015 m. gruodžio 30 d., kas sudaro pagrindą teigti, jog VKEKK nesilaikė Pakeitimo įstatyme numatytų įpareigojimų iki
2015 m. gruodžio 17 d. priimti Pakeitimo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
43. Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės principo įgyvendinimą teisėkūros procese, yra pabrėžęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų
<...> (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai).
Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų
konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia
reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat, kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų
su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais (Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d., 2013 m. vasario 20 d.,
2014 m. gegužės 9 d. nutarimai). Vienas iš esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų – principas, kad neturi būti taikomas teisės aktas, prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktui (Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarimas).
44. Byloje nagrinėjamu atveju nustačiusi, jog atlikus su sisteminių paslaugų kainų
pokyčiais susijusius elektros energijos perdavimo paslaugos kainų koregavimo veiksmus
ir iš esmės nauja redakcija patvirtinus ir paskelbus Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytą Perdavimo paslaugų kainų tvarką VKEKK buvo būtina laikytis Elektros energetikos
įstatymo 69 straipsnio 9 dalyje numatytų reikalavimų dėl 2 mėnesių nuo jų paskelbimo
įsigaliojimo tvarkos, taip pat tai, jog šiuo atveju nebuvo nustatyta svarių ir reikšmingų
aplinkybių, sudarančių pagrindą nesilaikyti imperatyvių įstatymo reikalavimų dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų įsigaliojimo tvarkos, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, jog VKEKK Nutarimo Nr. O3-696 priede išdėstytos Perdavimo paslaugų
kainų tvarkos 1 punkte numačius, kad „šia tvarka nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d.
elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB taikomos elektros energijos
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perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos“, t. y. numačius, jog
naujai nustatytos kainos įsigalios praėjus 2 dienoms nuo jų paskelbimo 2015 m. gruodžio 30 d., buvo numatytas su aukštesnės galios teisės akte (Elektros energetikos įstatymo
69 str. 9 d.) įtvirtintomis nuostatomis nesuderinamas teisinis reguliavimas, dėl to jis pripažintinas prieštaraujančiu Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. įstatymo
Nr. XI-1919 redakcija, galiojusi 2015 m. gruodžio 30 d.) 69 straipsnio 9 daliai, pagal kurią gamintojų, kurių parduodamos elektros energijos ir rezervinės galios kainos yra reguliuojamos, elektros energijos pardavimo kaina ir perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainos ir tarifai įsigalioja praėjus 2 mėnesiams nuo jų paskelbimo.
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 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-696 priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d.
sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69) patvirtintos Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos) 1 punkto nuostata, kad „šia tvarka nustatomos nuo
2016 m. sausio 1 d. elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB taikomos
elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos“
prieštarauja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d.
įstatymo Nr. XI-1919 redakcija, galiojusi 2015 m. gruodžio 30 d.) 69 straipsnio 9 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.3. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. V-574 patvirtintų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir
savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų
kvalifikacinių reikalavimų 4.1 punkto teisėtumo
Byloje Lietuvos Respublikos Seimo narių prašytas patikrinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų 4.1 punktas („pretendentas
turi „<...> būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje“) po pareiškimo pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
buvo panaikintas sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-832
(5 punktas).
Kai į administracinį teismą kreipiasi subjektai su abstrakčiu prašymu dėl norminių
administracinių aktų teisėtumo, administraciniams teismams priskiriama tirti tik galiojančių norminių administracinių aktų (jų dalių) atitiktį galiojantiems aukštesnės galios
teisės aktams (7 punktas).
Norminėje administracinėje byloje išimtinai vertinama (šios bylos dalyku yra) nor49
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minio administracinio akto (jo dalies) atitiktis įstatymui ir (ar) Vyriausybės norminiam
aktui. Veikdamas įstatymų leidėjo aiškiai apibrėžtos kompetencijos ribose, norminėje
administracinėje byloje administracinis teismas nesprendžia ir negali spręsti dėl vykdant
(įgyvendinant) ginčijamą norminį administracinį aktą (jo dalį) vykdytų administracinių
procedūrų, priimtų sprendimų ir (ar) atliktų kitų veiksmų (neveikimo) teisėtumo bei pagrįstumo. Suinteresuoti asmenys turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ir terminais kreiptis
į teismą dėl taikant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų 4.1 punktą galimai pažeistų jų teisių ir teisėtų interesų gynimo. Atitinkamai pagal
tokį kreipimąsi individualią bylą nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad ginčo santykiams
yra aktuali (taikytina) ši norminio administracinio akto nuostata, spręstų dėl kreipimosi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (8 punktas).
Norminė administracinė byla nutraukta (7 punktas).
Administracinė byla Nr. I-25-822/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00031-2018-3
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 53.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. spalio 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan, Vaidos UrmonaitėsMaculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant pareiškėjams Lietuvos Respublikos Seimo nariams A. M., J. O.,
atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovui D. P.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių A. M. ir J. O. pareiškimą dėl Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir
filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574, dalies teisėtumo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Lietuvos Respublikos Seimo nariai A. M. ir J. O. (toliau – ir pareiškėjai) pateikė
pareiškimą ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės
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10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir
filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas)
1.2 punktu patvirtintų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių
reikalavimų (toliau – ir Reikalavimai) 4.1 punktas, toje dalyje, kurioje yra nustatyta, kad
pretendentas turi „<...> būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje“, atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – ir Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) 103 straipsnio nuostatą,
pagal kurią Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, nereikia įsigyti leidimo dirbti.
2. Pareiškėjai nurodo, kad Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 101 ir
103 straipsniuose yra nustatyta išskirtinė Europos Sąjungos piliečių teisė dirbti Lietuvos
Respublikoje be jokių apribojimų, o dirbantis asmuo turi teisę laikinai gyventi Lietuvoje.
Tuo tarpu Reikalavimų 4.1 punkte normoje yra nustatyta, kad pretendentas, kuris nėra
Lietuvos Respublikos pilietis turi turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, t. y.
pirmiau nei įsidarbins įgyti specialų statusą – gauti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje
ir ne laikinai, o nuolat. Pažymi, kad Europos Sąjungos piliečiui išduodamas ne leidimas
gyventi Lietuvoje, o pažyma, todėl Reikalavimų 4.1 punktas nustato šiam piliečio pareigą,
kuri nėra numatyta įstatyme. Mano, kad ši papildoma, Užsieniečių teisinės padėties įstatyme nenustatyta pareiga ne tik prieštarauja šio įstatymo 103 straipsniui, bet ir bendram
teisės akto teisėtumo principui, įtvirtinam Lietuvos Respublikos Konstitucijoje – asmens teises, susijusias su jo galimybe pasirinkti darbą, gali riboti tik įstatymas (Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2005 m. rugsėjo 25 d. nutarimas).
3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. liepos 9 d. nutartimi priėmė pareiškėjų pareiškimą.
4. Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2018 m. liepos 27 d. atsiliepime į pareiškimą pateikė informaciją, kad prašomas ištirti Reikalavimų
4.1 punktas buvo panaikintas (neteko galios), todėl, atkreipdamas dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, prašo norminę bylą nutraukti.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
II.
5. Pareiškėjai Lietuvos Respublikos Seimo nariais abstrakčiu, t. y. su individualia
byla nesusijusiu pareiškimu prašo ištirti Reikalavimų 4.1 punkto teisėtumą. Tačiau byloje
nustatyta, kad ši (prašoma ištirti) norminio administracinio akto nuostata buvo panaikinta sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-832 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų
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konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir
savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registre šis norminis administracinis aktas paskelbtas 2018 m. liepos 26 d.).
6. Šiuo aspektu primintina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi praktikos, jog ginčijamo norminio administracinio akto
(jo dalies) panaikinimas iki sprendimo byloje priėmimo reiškia, jog tais atvejais, kai į
administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai,
o kiti Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnyje nurodyti subjektai, norminio administracinio akto teisėtumo byla praranda savo objektą. Taigi, kai teisme nagrinėjama norminė administracinė byla pagal abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto (ar jo dalies) teisėtumą, prašomo ištirti (ginčijamo) norminio administracinio
akto panaikinimas iki sprendimo byloje priėmimo tokiais atvejais yra pagrindas nutraukti bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I1-1/2006; 2009 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I502-17/2009;
2012 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I756-19/2012, 2013 m. birželio
18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I444-3/2013; 2015 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I438-1/2014; 2017 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I-2-261/2017 ir kt.).
7. Nagrinėjamu atveju į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, inicijuodami
norminio administracinio akto nuostatos teisėtumo patikros procesą, kreipėsi Lietuvos
Respublikos Seimo nariai, paduodami abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 str. 1 d.). Todėl atsižvelgdama į tai, jog, kaip minėta, kai į administracinį teismą kreipiasi subjektai su abstrakčiu
prašymu dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, administraciniams teismams priskiriama tirti tik galiojančių norminių administracinių aktų (jų dalių) atitiktį galiojantiems aukštesnės galios teisės aktams, išplėstinė teisėjų kolegija nutraukia norminę administracinę bylą pagal pareiškėjų pareiškimą.
8. Vertinant pareiškėjų teismo posėdžio metu išsakytas abejones dėl įvykusių
konkursų į nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigas teisėtumo ir galimai pažeistų asmenų teisių ir teisėtų interesų, išplėstinė
teisėjų kolegija pažymi, jog norminėje administracinėje byloje išimtinai vertinama (šios
bylos dalyku yra) norminio administracinio akto (jo dalies) atitiktis įstatymui ir (ar)
Vyriausybės norminiam aktui. Veikdamas įstatymų leidėjo aiškiai apibrėžtos kompetencijos ribose, norminėje administracinėje byloje administracinis teismas nesprendžia ir
negali spręsti dėl vykdant (įgyvendinant) ginčijamą norminį administracinį aktą (jo dalį)
vykdytų administracinių procedūrų, priimtų sprendimų ir (ar) atliktų kitų veiksmų
(neveikimo) teisėtumo bei pagrįstumo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad suinteresuoti asmenys turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į teismą dėl taikant
Reikalavimų 4.1 punktą galimai pažeistų jų teisių ir teisėtų interesų gynimo. Atitinkamai
pagal tokį kreipimąsi individualią bylą nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad ginčo santykiams yra aktuali (taikytina) ši norminio administracinio akto nuostata, spręstų dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnyje nustatyta tvarka.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu,
116 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija
n u t a r i a:
Nutraukti norminę administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos
Seimo narių A. M. ir J. O. pareiškimą dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų
kvalifikacinių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574, dalies teisėtumo.
Nutartis neskundžiama.

1.4. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo
Nr. 3D-330 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo
veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto teisėtumo
Byloje tikrintas žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-330
„Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktas (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D736 redakcija) nustatė, kad „Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų I–VII skyrių nuostatos ir priedas taikomi garantijoms, dėl kurių
suteikimo kredito įstaigos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų nustatyta tvarka kreipėsi į uždarąją akcinę bendrovę Žemės ūkio paskolų garantijų fondą iki 2016 m. gruodžio 15 d.“
(13 punktas).
Pareiškėjas savo abejonę cituotos nuostatos teisėtumu grindė nuomone, kad ja
buvo įtvirtinta teisinio reguliavimo grįžtamoji galia (14 punktas).
Byloje, pasirėmus Konstitucinio Teismo doktrina dėl lex retro non agit principo,
nustatyta, jog nei žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-736, nei tikrinama norminio administracinio akto nuostata tiesiogiai ar netiesiogiai nėra nustatomos jokios (naujos) taisyklės, įsiterpiančios į jau pasibaigusius teisinius santykius. Pagal
formuluotę ir turinį akivaizdu, jog aptariamas 2 punktas yra skirtas jame nurodytiems
santykiams, kurie dar nėra pasibaigę, reguliuoti; jis nenustato jokių kitų specialių taisyklių
dėl UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (toliau – Fondas) veiklos nuostatų taikymo laike, inter alia konkuruojančių su pareiškėjo prašyme nurodytomis; ši nuostata negali
būti interpretuojama, kaip apsprendžianti konkretiems teisiniams santykiams taikytiną
Fondo veiklos nuostatų redakciją (18 punktas).
Konstatavus, kad pareiškėjo kvestionuoto teisinio reguliavimo galia buvo (yra) nukreipta į ateitį, pripažinta, kad tikrinta nuostata neprieštarauja konstituciniam teisės aktų
negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principui (19 punktas).
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Administracinė byla Nr. eI-23-556/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00027-2018-8
Procesinio sprendimo kategorijos: 1.11; 4.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. spalio 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Artūro Drigoto, Stasio Gagio, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui A. M.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-330 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės
ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto teisėtumą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas (toliau – ir pareiškėjas), nagrinėdamas
civilinę bylą Nr. e2-2498-467/2018 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-02484-2017-3) pagal
ieškovo kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei
bendrovei „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (toliau – ir Fondas), 2018 m. gegužės
11 d. nutartimi ir 2018 m. birželio 21 d. patikslinta nutartimi nutarė sustabdyti šią individualią civilinę bylą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, „<...> ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo
Nr. 3D-736 ir konkrečiai dėl jame nurodytos sąlygos, kad „[Fondo] veiklos nuostatų I–
VII skyrių nuostatos ir priedas taikomi garantijoms, dėl kurių suteikimo kredito įstaigos
ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovės [Fondo] veiklos nuostatų nustatyta tvarka kreipėsi į [Fondą] iki 2016 m. gruodžio 15 d.“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 3D 728 redakcija), neprieštarauja [Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso] 6.157 straipsniui, kuris nurodo, kad imperatyviųjų teisės
normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms, o taip pat
Lietuvos Konstitucinio Teismo 1998 m. kovo 25 d. nutarimo išaiškinimui, kad „teisinio
reguliavimo srityje galioja taisyklė lex retro non agit, t. y. teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios<...>.“
2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartimi
buvo nutarta priimti pareiškėjo „prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio mi54
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nistro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-736 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.157 straipsniui ir konstituciniam teisės
aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principui“.
3. Pareiškėjas iš esmės nurodo, kad jo nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo klausimas dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantinio fondo veiklos
nuostatų, patvirtintų žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-330
(toliau – ir Nuostatai), redakcijos taikymo laike. Šiuo aspektu nurodo, kad vadovaujantis prašoma ištirti norminio administracinio akto nuostata ginčo santykiams yra taikytina vėlesnė Nuostatų redakcija (t. y. žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 23 d. įsakymo
Nr. 3D-728 redakcija), nei šie santykiai susiklostė.
4. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) 1998 m. kovo 25 nutarime yra nurodęs, kad teisinio reguliavimo
srityje galioja taisyklė lex retro non agit, t. y. teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios.
Taigi teisės aktai paprastai netaikomi tiems įvykusiems teisiniams faktams ir teisiniams
padariniams, kurie atsirado iki naujai priimto teisės akto įsigaliojimo. Akcentuoja, kad
taisyklė lex retro non agit – svarbus ir būtinas veiksnys užtikrinant teisės, įstatymų, teisinės tvarkos stabilumą ir tvirtumą, teisinių santykių subjektų teises, pasitikėjimą valstybėje priimtais teisės aktais. Teisės subjektas turi būti įsitikinęs, kad jo elgesys, atitinkantis tuo metu galiojančius teisės aktus, ir vėliau bus laikomas teisėtu ir nesukeliančiu
jam neigiamų teisinių padarinių. Mano, kad atgalinio veikimo galią turinčio teisės akto
priėmimas būtų galimas, jei tai nurodyta pačiame įstatyme ir jei toks teisės aktas teisės
subjektams nepablogintų teisinės padėties. Tačiau kartu atkreipia dėmesį, kad visais atvejais reikia atsižvelgti į tai, kad privatinėje teisėje, pagerinus vienos teisinių santykių šalies
padėtį, kitos šalies padėtis paprastai gali pablogėti.
5. Teigia, kad Nuostatai reglamentuoja civilinius-teisinius santykius, kuriems taikoma civilinės tesės šakos normos, o vadovaujantis Konstitucinio Teismo praktika, šioje
teisės šakoje teisės akto galiojimas atgal (laiko atžvilgiu) yra mažai tikėtinas ir vengtinas,
kadangi vienu ar kitu atveju būtų pažeidžiami vienos iš šalies teisėti lūkesčiai ir neatitiktų
teisės doktrinos taisyklės lex benignior retro agit. Pažymi, kad prašomoje ištirti norminio
administracinio akto nuostatoje numatyta sąlyga dėl Nuostatų taikymo laiko atžvilgiu atgal, kalba ne apie konkrečios vienos sąlygos taikymą, o apie visų Nuostatuose nurodytų
sąlygų taikymą visa apimtimi.
II.
6. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir atsakovas,
Žemės ūkio ministerija) atsiliepime į pareiškėjo prašymą mano, kad prašoma ištirti norminio administracinio akto nuostata neprieštarauja konstituciniam teisės aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principui ir Civilinio kodekso 6.157 straipsniui.
7. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) 2016 m.
lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 1 punktu buvo pakeistas Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir jis buvo išdėstytas nauja redakcija. Naujos redakcijos nutarimo 1 punktu buvo patvirtinti Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijų teikimo nuostatai. Minėto
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Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1982 punkte taip pat nustatyta, kad
šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomame nutarime nustatytos garantijų teikimo sąlygos
taikomos garantijoms, dėl kurių suteikimo kredito įstaigos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovės nuostatuose nustatyta tvarka kreipiasi į Fondą nuo 2016 m. gruodžio
15 dienos. Taigi garantijų teikimo sąlygos nuo 2016 m. gruodžio 15 d. buvo nustatytos
Vyriausybės nutarimu.
8. Pažymi, kad prašoma ištirti norminio administracinio akto nuostata buvo priimta siekiant įgyvendinti minėtą Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 1198,
šia (prašoma ištirti) nuostata nenustatomas teisės aktų galiojimas atgal, o kaip tik nustatomas jų galiojimas į ateitį. Minėtame nutarime ir įsakyme nustatyta, kad po jų įsigaliojimo, t. y. 2016 m. gruodžio 15 d., naujai suteikiamoms garantijoms, dėl kurių suteikimo
buvo kreiptasi po šios datos, taikomos nutarimu patvirtintos garantijų teikimo sąlygos, o
garantijoms, dėl kurių suteikimo buvo kreiptasi iki šios datos, taikomos teikimo sąlygos,
patvirtintos ministro įsakymu. Nutarime ir įsakyme nėra nurodyta, kad keičiamos sąlygos jau suteiktoms garantijoms.
9. Prašomas ištirti norminis administracinis aktas nenustato, kad pasikeitusi imperatyvi teisės norma taikoma susiklosčiusiems sutartiniams teisiniams santykiams ir kad
yra keičiamos ar turi būti keičiamos sutarties sąlygos. Todėl tikrinamas reguliavimas neprieštarauja ir Civilinio kodekso 6.157 straipsnio 2 daliai.
III.
10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje priimta 2018 m. birželio 27 d. nutartimi pasiūlė individualios bylos, kurioje kreiptasi dėl norminio administracinio akto dalies teisėtumo, šalims kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“, UAB
Žemės ūkio paskolų garantijų fondui ir Z. S. pateikti nuomonę dėl pareiškėjo prašymo.
11. Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, iš esmės pateikdama įžvalgas dėl individualioje byloje kilusio ginčo ir šiems ginčo teisiniams santykiams taikytinos teisės
aiškinimo bei taikymo, 2018 m. liepos 20 d. nuomonėje mano, kad prašoma ištirti norminio administracinio akto nuostata neprieštarauja Civilinio kodekso 6.157 straipsniui ir
konstituciniam teisės aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
12. Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje yra sprendžiamas klausimas
dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D330 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos
nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas) 2 punkto (žemės ūkio ministro 2016 m.
gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-736 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.157 straipsniui ir konstituciniam teisės aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non
agit) principui.
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13. Tikrinamo Įsakymo, kuriuo taip pat patvirtinti Uždarosios akcinės bendrovės
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatai (toliau – ir Fondo veiklos nuostatai), 2 punktu (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-736 redakcija) buvo nustatyta, kad „[Fondo veiklos nuostatų] I–VII skyrių nuostatos ir priedas taikomi garantijoms, dėl kurių suteikimo kredito įstaigos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo)
[Fondo veiklos nuostatų] nustatyta tvarka kreipėsi į [Fondą] iki 2016 m. gruodžio 15 d.“
V.
14. Pareiškėjas savo abejonę cituotos nuostatos teisėtumu pirmiausia grindžia
aplinkybe (nuomone), kad Įsakymo 2 punktu (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio
12 d. įsakymo Nr. 3D-736 redakcija) buvo įtvirtinta teisinio reguliavimo grįžtamoji galia.
15. Šiuo klausimu primintina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir
Konstitucija) 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog 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). Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies
nuostatos apima ir principą lex retro non agit (Konstitucinio Teismo 2016 m. vasario 2 d.,
2013 m. vasario 15 d. nutarimai). Šis principas reiškia, kad teisės aktų galia yra nukreipta
į ateitį, teisės aktų grįžtamoji galia neleidžiama, nebent būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems santykių subjektams (lex benignior retro agit); negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris įsiterptų į jau pasibaigusius teisinius santykius (Konstitucinio Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimas).
16. Šiame kontekste išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, kad nagrinėjamu
atveju nėra pagrindo abejoti atsakovo teiginiu, kad Įsakymo 2 punktas (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-736 redakcija) buvo priimtas atsižvelgiant į Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 1198 (toliau – ir Pakeitimo nutarimas). Šiuo nutarimu nauja redakcija išdėsčius Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d.
nutarimą Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“, kartu buvo patvirtinti ir
Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijų teikimo
nuostatai, kurie taikomi garantijoms, dėl kurių suteikimo kredito įstaigos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovės nustatyta tvarka į Fondą kreipėsi (kreipiasi) nuo 2016 m.
gruodžio 15 d. (Pakeitimo nutarimo 2 p.). Todėl sutiktina, kad pagrindinis žemės
ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-736 atliktų pakeitimų tikslas yra
aiškiai įtvirtinti, kad Fondo veiklos nuostatai netaikomi aukštesnės teisinės galios teisės
aktu reguliuojamiems teisiniams santykiams, kylantiems iš garantijų, dėl kurių suteikimo
kreiptasi nuo 2016 m. gruodžio 15 d., t. y. tikrinamos Įsakymo nuostatos veikimas šiuo
aspektu akivaizdžiai yra nukreiptas į ateitį.
17. Tikrinamu Įsakymo 2 punktu (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d.
įsakymo Nr. 3D-736 redakcija) taip pat iš esmės nustatoma, kad Fondo veiklos nuostatai
toliau taikomi tiems teisiniams santykiams, kurie kyla iš garantijų, dėl kurių suteikimo
nustatyta tvarka į Fondą kreiptasi iki 2016 m. gruodžio 15 d., tai yra, kad ir nuo 2016 m.
gruodžio 15 d. minėti santykiai ir toliau reglamentuojami Fondo veiklos nuostatais, o tai
reiškia, jog ir aptariamu aspektu tikrinamos Įsakymo nuostatos veikimas yra nukreiptas
į ateitį.
18. Nei žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-736, nei tikri57
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nama norminio administracinio akto nuostata tiesiogiai ar netiesiogiai nėra nustatomos
jokios (naujos) taisyklės, įsiterpiančios į jau pasibaigusius teisinius santykius. Pagal formuluotę ir turinį akivaizdu, jog Įsakymo 2 punktas (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-736 redakcija) yra skirtas jame nurodytiems santykiams, kurie
dar nėra pasibaigę, reguliuoti; tikrinamas Įsakymo punktas nenustato jokių kitų specialių
taisyklių dėl Fondo veiklos nuostatų taikymo laike, inter alia konkuruojančių su pareiškėjo prašyme nurodytomis; ši nuostata negali būti interpretuojama, kaip apsprendžianti
konkretiems teisiniams santykiams taikytiną Fondo veiklos nuostatų redakciją. Darsyk
akcentuotina, kad pagrindinė Įsakymo 2 punkto (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio
12 d. įsakymo Nr. 3D-736 redakcija) paskirtis, be kita ko, siekiant teisinio tikrumo dėl
atitinkamiems santykiams taikytinos teisės, yra papildomai ir atskirai išspręsti Fondo veiklos nuostatų ir šio Sprendimo 16 punkte nurodyto Vyriausybės norminio akto nuostatų
kolizijos klausimus.
19. Šiomis aplinkybėmis konstatuotina, kad pareiškėjo kvestionuojamo teisinio reguliavimo galia buvo (yra) nukreipta į ateitį ir nebuvo (nėra) pažeistas iš Konstitucijos
kylantis draudimas nustatyti teisės aktų grįžtamąją galią (lex retro non agit).
VI.
20. Nagrinėjamoje norminėje byloje pareiškėjas taip pat prašo ištirti Įsakymo
2 punkto (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-736 redakcija)
atitiktį Civilinio kodekso 6.157 straipsnio 2 daliai, nustatančiai, kad „imperatyviųjų teisės
normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms“.
21. Šioje dalyje savo abejonę pareiškėjas iš esmės sieja išimtinai su vertinimu, jog
Įsakymo 2 punktas (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-736
redakcija) nustato teisinio reguliavimo (Fondo veiklos nuostatų) grįžtamąją galią, t. y. su
aplinkybe, kuri buvo paneigta šio Sprendimo 16–19 punktuose. Kitaip tariant, Įsakymo
2 punkto (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-736 redakcija)
neatitikimą Civilinio kodekso 6.157 straipsnio 2 daliai pareiškėjas sieja su reguliavimu,
kurio tikrinama norminio administracinio akto nuostata nenustato.
22. Šiuo aspektu primintina, kad tais atvejais, kai pareiškėjo ginčijamoje teisės akto
nuostatoje iš tiesų nėra nustatyta tokio teisinio reguliavimo, kurį jis teigia esant nustatytą ir kurio atitiktį aukštesnės galios teisės aktui prašo ištirti, laikytina, kad prašyme nėra
tyrimo dalyko (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017;
išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. liepos 20 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. eI-8-662/2018).
23. Atsižvelgdama į tyrimą inicijavusio pareiškėjo apibrėžtas norminės bylos ribas,
įvertinusi, kad pagal individualioje byloje kilusio ginčo esmę ir aktualias faktines aplinkybes nėra poreikio bei galimybės šių ribų plėsti, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
kad nagrinėjamu atveju yra pakankamas pagrindas šią norminės administracinės bylos dalį nutraukti (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 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d.
įsakymo Nr. 3D-330 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų
fondo veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktas (žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio
12 d. įsakymo Nr. 3D-736 redakcija) neprieštarauja konstituciniam teisės aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principui.
Likusią norminės administracinės bylos dalį nutraukti.
Sprendimas neskundžiamas.

1.5. Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu
Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos 58.1, 58.2, 60, 76–78,
81, 82 punktų teisėtumo
Byloje tikrinta, ar Turto ir verslo vertinimo metodikos (toliau – ir Metodika) 58.1,
58.2, 60, 76–78, 81, 82 punktai tiek, kiek šiuose punktuose nenustatytos konkrečios nuostatos, susijusios su lyginamojo bei pajamų turto vertinimo metodų taikymu, neprieštarauja konstituciniam įstatymo viršenybės principui bei Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 daliai, kurioje įtvirtinta, kad Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir
Europos vertinimo standartuose nustatytų metodų šiuose standartuose nustatytais turto
arba verslo vertinimo atvejais taikymo Lietuvos Respublikoje procedūros ir tvarka išsamiai
nurodytos Metodikoje (10–11 punktai).
Turto vertinimo metodo taikymo procedūros ir tvarka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Metodikos prasme suprantamos kaip tam tikri veiksmai, darni bei sisteminga jų tvarka, siekiant pasirinktu metodu įvertinti konkretų turtą – nustatyti turto vertę
tam tikru metu pagal atitinkamą turto vertinimo metodą (19 punktas).
Įvertinus Metodikoje nustatytą visuminį teisinį reguliavimą, konstatuotina, kad
Metodikoje yra nurodyti turto vertinimo metodai – lyginamasis ir pajamų turto vertinimo metodai bei jų taikymo aspektai – konkretūs veiksmai, atliekami vertinant turtą pasirinktu metodu tam, kad būtų įvertintas konkretus turtas ir nustatyta jo rinkos vertė tam
tikru metu. Metodikoje nustatytas turto vertinimo metodų (lyginamojo bei pajamų turto
vertinimo metodų) taikymo reglamentavimas atitinka sąvokų ,,procedūra“ bei ,,tvarka“ sampratą Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies prasme
(27 punktas).
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas reikalavimas Metodikoje išsamiai nurodyti turto vertinimo metodų, inter alia lyginamojo ir
pajamų turto vertinimo metodų procedūras ir tvarką, nereiškia, kad Metodikoje turi būti
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pateikti visų joje vartojamų sąvokų aprašymai ir sampratos ar (ir) tam tikrų skaičiavimų,
reikalingų vertinant konkretų turtą, formulės. Priešingas aptariamos įstatymo normos
aiškinimas suponuotų tokias faktines situacijas, kai turto vertinimas būtų atliktas pagal
Metodikos nuostatas, tačiau neatitiktų naujausių skaičiavimo modelių, tyrimo rezultatų, neatspindėtų tikrųjų rinkos tendencijų, todėl negalėtų būti vertinamas kaip tinkamas
ir teisingas turto vertės nustatymas. Tokiu atveju, be kita ko, kiltų poreikis dažnai keisti Metodiką, o tai apsunkintų tiek vertintojų veiklą, tiek atitinkamų rinkų funkcionavimą
(41 punktas).
Pripažinta, kad Metodikos 58.1, 58.2, 60, 76–78, 81, 82 punktai neprieštarauja konstituciniam įstatymų viršenybės principui bei Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
6 straipsnio 2 daliai (54 punktas).
Administracinė byla Nr. eI-6-822/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00033-2017-4
Procesinio sprendimo kategorija 4.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. spalio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko, Vaidos UrmonaitėsMaculevičienės (kolegijos pirmininkė), Virginijos Volskienės ir Skirgailės Žalimienės
(pranešėja),
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Mindaugo Puidoko atstovei
advokatei Jūratei Juodienei, atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui
E. K.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos Respublikos Seimo nario Mindaugo Puidoko pareiškimą ištirti,
ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159
patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos 58.1, 58.2, 60, 76–78, 81, 82 punktai neprieštarauja konstituciniam įstatymų viršenybės principui bei Lietuvos Respublikos turto
ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Lietuvos Respublikos Seimo narys Mindaugas Puidokas, atstovaujamas advokatės Jūratės Juodienės, su pareiškimu, kurį patikslino, kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m.
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balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos
(toliau – ir Metodika) 58.1, 58.2, 60, 76, 77, 78, 81, 82 punktai neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam įstatymų viršenybės
principui bei Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 daliai.
2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimi priimta nagrinėti pareiškimo dalis dėl Metodikos 58.1, 58.2, 60, 76, 77, 78, 81,
82 punktų teisėtumo tiek, kiek šiuose Metodikos punktuose nėra nustatytas toks teisinis
reguliavimas:
2.1. Metodikos 58.1 ir 58.2 papunkčiuose nenustatyta, kas vertinamo turto atžvilgiu laikytina analogišku arba panašiu turtu (analogiško arba panašaus turto požymiai),
kokio dydžio skirtumas absoliučiais skaičiais ar koeficientais (procentais) yra galimas,
kad būtų laikoma, jog vertinamas turtas yra lyginamas su analogišku arba panašiu turtu;
2.2. Metodikos 58.2 punkte nenustatyta pataisų skaičiavimo šiame punkte nurodytų matavimo vienetų požiūriu tvarka (nėra pateikiamos jokios vertinamo ir lyginamo
objekto pataisų pasirinkimo ir jų apskaičiavimo formulės ar kitoks kainų pataisų darymo
pagrindimas, nereglamentuojamos galimų ir taikytinų pataisų rūšys (laiko, vietos ir kt.);
2.3. Metodikos 60 punkte nepateiktos kiekybinių ir (arba) kokybinių skaičiavimo modelių sąvokos ir nenustatytos išsamios šių modelių taikymo procedūros ir tvarka;
2.4. Metodikos 76, 77, 78 punktuose neapibrėžta sąvoka ,,grynieji būsimieji
pinigai“;
2.5. Metodikos 76 punkte nenustatyta, kokiais kriterijais, formulėmis, procedūromis ir tvarka apskaičiuojama turto vertė taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą (inter alia (be kita ko) nenurodyta, kokia vertė apskaičiuojama − rinkos ar
balansinė);
2.6. Metodikos 77 punkte nenustatyta, kokiais kriterijais, formulėmis, procedūromis ir tvarka apskaičiuojami grynieji būsimieji pinigų srautai (inter alia neapibrėžtos maksimalaus ir geriausio turto panaudojimo sąvokos);
2.7. Metodikos 78 punkte nenustatytos grynųjų būsimųjų pinigų srautų apskaičiavimo procedūros ir tvarka, taikytinos formulės;
2.8. Metodikos 81 ir 82 punktuose nenustatytos taikytinos formulės, jų reikšmės ir
formulių rodiklių apskaičiavimas;
2.9. Metodikos 81 punkte nenustatyta pataisų apskaičiavimo procedūra, neapibrėžtos nebūdingų (atsitiktinių) pajamų ir išlaidų sąvokos, nenustatytos apskaičiavimo bei
nebūdingų (atsitiktinių) pajamų ir išlaidų panaikinimo procedūros;
2.10. Metodikos 82 punkte nenustatytas kapitalizavimo normos rodiklis ir jo apskaičiavimo tvarka, taip pat grynųjų pajamų apskaičiavimo tvarka.
3. Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais:
3.1. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – ir
Įstatymas) 1 straipsnis ,,Įstatymo paskirtis“ leidžia teigti, kad šiuo įstatymu, kiek tai susiję su turto vertės nustatymo metodika, siekiama reguliuoti tik turto vertės nustatymo
principus, turto vertinimo pagrindus ir atvejus. Įstatymų leidėjas neturėjo tikslo Įstatymu
reglamentuoti turto vertinimo metodų ir jų taikymo procedūrų bei tvarkos. Įstatymo
2 straipsnio 11 ir 12 punktuose apibrėžiant turto ir verslo vertės bei turto arba verslo vertinimo sąvokas, nurodoma, kad turto vertinimo metodai, jų taikymo procedūros ir tvar61
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ka yra nustatyti specialiame teisės akte – Metodikoje. Įstatymo 6 straipsnis yra vienintelė
įstatymo norma, skirta reglamentuoti turto vertinimo metodus, tačiau joje nėra pateikiamos taikytinų metodų sąvokos, jų rūšys, metodų taikymo tvarka bei procedūros. Ši įstatymo norma yra blanketinė, nukreipianti į Metodiką, konkrečiai nurodant, kad būtent
joje yra reglamentuojami vertinimo metodai ir jų taikymo procedūra bei tvarka.
3.2. Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis tiesiogiai reikalauja, kad turto vertinimo metodų taikymo procedūros ir tvarka Metodikoje būtų reglamentuotos išsamiai. Įstatymo
22 straipsnio 4 dalyje yra nustatytas reikalavimas pagrįsti turto vertinimo ataskaitos metodologinę dalį (nurodyti metodus (metodų derinius), metodų taikymo būdus, pagrįsti vertės nustatymą, pateikti turto arba verslo vertės skaičiavimus). Taigi, atsižvelgiant į
Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje vartojamą sąvoką ,,išsamiai“ bei 22 straipsnio 4 dalies 11
ir 13 punktuose įtvirtintus turto vertinimo ataskaitos reikalavimus, darytina išvada, kad
Įstatymas reikalauja, jog Metodikoje būtų reglamentuoti turto vertinimo metodai, jų galimi deriniai, metodų taikymo būdai, jų taikymo procedūros ir tvarka, nurodytos taikytinos formulės ir jų reikšmės. Negali būti laikoma, jog šis reikalavimas įvykdomas, jeigu
konkretūs vertinimo metodai pateikti tik Tarptautiniuose vertinimo standartuose (toliau – ir TVS) ir Europos vertinimo standartuose (toliau – ir EVS). Šie standartai nėra
teisės aktai, priimti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, taip pat tai nėra tarptautiniai dokumentai, todėl juose numatytų metodų taikymo
Lietuvos Respublikoje procedūros ir tvarka turi būti išsamiai reglamentuotos Metodikoje.
Įstatymų leidėjas siekė, kad į Metodiką būtų ne tik perkelti minėtuose standartuose nurodyti metodai, bet, kaip ir minėta, reglamentuotos šių metodų taikymo procedūros
bei tvarka.
3.3. Metodikos 58.1 ir 58.2 papunkčiuose tiek, kiek tai susiję su analogiško arba
panašaus turto sąvokomis ir kriterijais vertinamo objekto atžvilgiu, nėra išsamiai reglamentuota, kas vertinamo turto atžvilgiu laikytina analogišku arba panašiu turtu (nenurodyti analogiško arba panašaus turto požymiai), kokio dydžio skirtumas absoliučiais skaičiais ar koeficientais (procentais) yra galimas, kad būtų laikoma, jog vertinamas turtas
yra lyginamas su analogišku arba panašiu turtu. Vertinant turtą, analogiškam turtui derėtų priskirti lyginamuosius objektus, kurie yra tapatūs vertinamam objektui visomis savo
charakteristikomis arba kurių charakteristikų skirtumai nėra reikšmingi tiek, kad sukeltų
kainų skirtumus ar darytų įtaką turto vertei. Metodikos 59 punktas, kuriame nurodyta,
kad turto skirtumus atspindi lyginamieji vienetai (plotas, tūris ir pan.), tačiau ši teisės
norma neišsprendžia problemos, kadangi minėtas Metodikos 59 punktas tik nurodo,
kad turto vertintojas priimdamas sprendimą, privalo lyginamuosius objektus lyginti pagal jų tam tikrus palyginamus lyginamuosius vienetus. Praktikoje galimi atvejai, kai, pavyzdžiui, vertinamas 800 kv. m ploto pastatas yra lyginamas su tos pačios paskirties trimis lyginamaisiais objektais (pastatais), kurių kiekvieno atskirai plotas yra 50 kv. m, 400
kv. m, ir 100 kv. m, turto vertintojui darant išvadą, kad vien lyginamojo vieneto – ploto –
atžvilgiu, minėti lyginamieji objektai yra analogiški arba panašūs vertinamam objektui.
Tačiau tokiu atveju atsiranda grėsmė lyginti nepalyginamus dalykus. Metodikos 58.1 ir
58.2 papunkčiuose įtvirtintas palyginamųjų objektų kvalifikuojantis požymis – analogiški
arba panašūs – reiškia, kad palyginti galima tik tuos objektus, kurie turi santykinai nežymius skirtumus, o skirtumo dydis absoliučiais skaičiais arba procentine išraiška aptariamuose papunkčiuose nėra nustatytas. Todėl Metodikos 58.1 ir 58.2 papunkčiuose privalo
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būti išsamiai apibrėžti analogiško arba panašaus turto požymiai, taip pat leistinas vertinamo ir lyginamo objekto skirtumų pataisų dydis absoliučiais skaičiais arba koeficientais
(procentais).
3.4. Vertinamo ir lyginamų objektų skirtumai išreiškiami darant pataisas
(Metodikos 60 p.). Metodikos 58.2 papunktis nustato, kad pataisos gali būti atliekamos
laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu, tačiau šis papunktis nėra išsamus ta prasme, kad jame nėra reglamentuota pataisų skaičiavimo matavimo vienetų požiūriu tvarka. Metodikos 62.1–
62.4 papunkčiai įpareigoja turto vertintoją vertinimo ataskaitoje pagrįsti, kodėl ir kaip
turto vertintojas apskaičiavo konkrečias vertinamo ir lyginamų objektų pataisas, kodėl
pasirinko konkrečias laiko, vietos ir kitų sąlygų pataisas, tačiau Metodikos 58.2 papunktyje nėra pateikiamos jokios vertinamo ir lyginamo objekto pataisų pasirinkimo ir jų apskaičiavimo formulės ar kitoks kainų pataisų darymo pagrindimas, nereglamentuojamos
galimų ir taikytinų pataisų rūšys (laiko, vietos ir kt.). Metodikos 58.2 papunktyje nepateikus galimų sandorių kainų pataisų visumos ir pataisų apskaičiavimo metodikos, laikytina, kad šis Metodikos papunktis nėra išsamus, todėl neatitinka Įstatymo 6 straipsnio
2 dalies reikalavimų.
3.5. Nei Įstatyme, nei Metodikos 60 punkte nėra pateikti kiekybinių ir kokybinių skaičiavimo modelių sąvokų apibrėžimai, nepaaiškintos ir plačiau nereglamentuotos kiekybinių ir kokybinių skaičiavimo modelių taikymo procedūros ir tvarka Lietuvos
Respublikoje.
3.6. Metodikos 58.1, 58.2 bei 60 punktuose nustatytas neišsamus reglamentavimas
sudaro sąlygas rengti skaičiavimais ir formulėmis nepagrįstas vertinimo ataskaitas, kuriose būtų neaiškus taikytų metodų ir jų modelių pasirinkimas. Tokia situacija skatina ginčus tarp suinteresuotų asmenų – užsakovų ir turto vertintojų – dėl vertinimo ataskaitų
turinio, jų teisingumo.
3.7. Metodikos 76, 77, 78 punktai pagal Įstatymo 6 straipsnio 2 dalį turi išsamiai
detalizuoti Metodikos 75.1 papunktyje reglamentuojamą pajamų metodo diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, tačiau juose nėra apibrėžtos vartojamos sąvokos, pvz., kas
laikytina grynaisiais būsimaisiais pinigais, kokia Metodikos 76 punkte nurodyta – rinkos ar balansinė – vertė, kas yra Metodikos 77 punkte nurodytas ,,maksimalus“, o kas
,,geriausias turto panaudojimas“ ir kuo šie terminai skiriasi. Metodikos 76, 77, 78 punktuose vartojama sąvoka ,,apskaičiuojama“ leidžia teigti, kad pajamų metodo diskontuotų
pinigų srautų skaičiavimo būdas turi būti apskaičiuojamas naudojant tam tikras formules, kurių reikšmės yra numatytos Metodikos 76, 77, 78.1–78.4 punktuose. Tai, kad taikomas metodas turi būti apskaičiuojamas taikant formules, tiesiogiai nurodo ir Metodikos
83.5 papunktis, numatantis, kad turto vertintojas turto vertinimo ataskaitoje nurodo
taikytas formules ir atliktų skaičiavimų sekas bei rezultatus. Todėl Metodika nėra išsami
tiek, kiek jos 76 punkte nėra išsamiai reglamentuojama, kokiais kriterijais, formulėmis,
procedūromis ir tvarka Lietuvos Respublikoje vadovaujantis turi būti apskaičiuojama
turto vertė taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą; jos 77 punkte nėra išsamiai reglamentuojama, kokiais kriterijais, formulėmis, procedūromis ir tvarka Lietuvos
Respublikoje vadovaujantis turi būti apskaičiuojami grynieji būsimieji pinigų srautai; išsamiai nereglamentuojamos maksimalaus ir geriausio turto panaudojimo sąvokos, šių sąvokų atribojimo kriterijai. Metodikos 78 punktas neišsamus tuo aspektu, kad jame nėra
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reglamentuojamos grynųjų būsimųjų pinigų srautų apskaičiavimo procedūros ir tvarka
Lietuvos Respublikoje, nepateikiamos taikytinos formulės.
3.8. Metodikos 81 ir 82 punktuose siekiama reglamentuoti kapitalizavimo skaičiavimo procedūrą Lietuvos Respublikoje: Metodikos 81 punkte nurodytas tam tikras
procedūros eiliškumas; 82 punkte tęsiamas šios procedūros eiliškumo aprašymas, tačiau minėtuose punktuose nėra išsamiai reglamentuotos pajamų metodo kapitalizavimo procedūros ir tvarka Lietuvos Respublikoje, nenurodytos taikytinos formulės ir jų
reikšmės bei formulių rodiklių apskaičiavimas. Metodikos 81 punktas neišsamus ir tuo
aspektu, kad jame nenustatyta pataisų apskaičiavimo procedūra, neapibrėžtos nebūdingų
(atsitiktinių) pajamų ir išlaidų sąvokos, nenustatytos apskaičiavimo bei nebūdingų (atsitiktinių) pajamų ir išlaidų panaikinimo procedūros. Taip pat Metodikos 82 punkte nenustatytas kapitalizavimo normos dydis (rodiklis) ir jo apskaičiavimo procedūra Lietuvos
Respublikoje. Metodikos 83.5 papunktis įpareigoja turto vertinimo ataskaitoje nurodyti
taikytas formules ir atliktų skaičiavimų sekas bei rezultatus. Metodikoje išsamiai nereglamentavus taikytinų formulių ir jų reikšmių, atsiranda galimybė turto vertintojui turto
vertinimo ataskaitoje nurodyti nereglamentuotas formules ir jų reikšmes. Tai apsunkina
arba padaro neįmanomomis galimybes kiekvienam vertinimo ataskaitos vartotojui patikrinti ir įsitikinti, ar vertinant turtą nurodyti skaičiavimai yra teisėtai atlikti.
II.
4. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimas, kuriame prašoma Seimo nario pareiškimą atmesti.
5. Atsiliepime pateikiami šie argumentai:
5.1. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos įtvirtina imperatyvų reikalavimą turto
arba verslo vertinimą atlikti, vadovaujantis TVS ir EVS. Tai reiškia, kad Metodika, kaip
įstatymo įgyvendinamasis aktas, negali įtvirtinti nuostatų, prieštaraujančių paminėtajai.
Pažymėtina, kad TVS ir EVS yra detalūs susisteminti dokumentai, kuriuose nustatyti
bendrieji turto ir verslo vertinimo principai, vertinimo metodų taikymo reikalavimai ir
taisyklės, todėl, atsižvelgiant į Įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, vertinimą atliekančiam asmeniui TVS ir EVS yra privalomi. Todėl Metodika neprivalo reglamentuoti turto vertinimo metodų taikymo būdų, taikytinų formulių ir jų reikšmių.
5.2. Atsižvelgiant į termino ,,procedūra“ reikšmę, Įstatymas reikalauja, jog
Metodikoje būtų reglamentuota tvarka veiksmų, reikalingų tinkamai atlikti vertinimą
Lietuvos Respublikoje, taikant TVS ir EVS. Tai reiškia, kad pagal Įstatymą, Metodika – tai
toks teisės aktas, kuris įtvirtina turto vertintojo veiksmų, kuriuos reikia atlikti, scenarijus,
pasirenkamus pagal konkrečius vertinimo tikslus: reglamentuoja, kokie vertinimo metodai gali būti pasirenkami pagal vertinimo tikslus; nurodo veiksmus, kuriuos, be TVS
ir EVS nurodytųjų, yra privalu atlikti tam, kad vertintojas galėtų taikyti pasirinktus metodus ir dėl to vertinimas būtų laikomas atliktu tinkamai; įtvirtina aiškų tokių atliktinų
veiksmų eiliškumą. Visa tai patvirtina Metodikos turinys ir sisteminis jos išdėstymas.
5.3. Tiek TVS ir EVS, tiek Metodika yra pagrįsti mokslinės ir praktinės veiklos rezultatais. Kadangi konkrečios sąvokos, sampratos, metodai ar technikos yra identifikuojamos ir apibrėžiamos moksliniuose šaltiniuose ir yra visuotinai žinomos vertintojams,
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nėra poreikio apskritai šias kategorijas apibrėžti teisės aktuose (Metodikoje). Turto vertinimo metodikos apskritai dažnai keičiasi. Šie pasikeitimai turi įtakos turto vertinimo
veiklai – atsiradus naujiems vertinimo metodų deriniams, skaičiavimo modeliams, vertintojai privalo nedelsdami į tai reaguoti ir vertinimą atlikti, atsižvelgdami į šias naujoves.
Priešingu atveju būtų laikoma, kad atliktas vertinimas yra ydingas, nes neaktualus, neatspindintis tikrųjų rinkos tendencijų. Dėl minėtos vertinimo metodų dinamikos teisės aktuose įtvirtinamas reikalavimas remtis TVS ir EVS, taip pat atsižvelgti į rinkos ir ekonomikos logiką bei tendencijas, rinkos ir ekonomikos sąlygų stebėjimų ir tyrimų rezultatus
(Metodikos 5 p.). Jeigu minimuose standartuose įtvirtintos taisyklės būtų detaliai reglamentuotos Metodikoje, būtų susiduriama su poreikiu jas dažnai keisti, siekiant, kad jos
atitiktų naujausius rinkos konjunktūros pasikeitimus, mokslines ir praktines tendencijas.
Savo turiniu Metodika yra norminis administracinis aktas, todėl turi pasižymėti lankstumu ir abstraktumu, būti pritaikoma įvairiais turto vertinimo atvejais. Vertintojams susidūrus su situacija, kai mokslinė literatūra ir empiriniai tyrimai, TVS ar EVS numato
galimybę atlikti kitokio pobūdžio skaičiavimus, taikyti kitokios specifikos metodologijos
nebūtų galima, nes ji nebūtų nurodyta Metodikoje.
5.4. Laikant turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą, yra nustatytas reikalavimas visapusiškai išmanyti ir sistemiškai taikyti Įstatymo, TVS ir EVS bei Metodikos
nuostatas. Vienas iš pamatinių Europos Sąjungos principų yra paslaugų judėjimo laisvė.
Šios laisvės pagrindu Europos Sąjungoje yra kuriami atitinkamų paslaugų standartai, kurie pripažįstami kitose valstybėse narėse. Turto ar verslo vertinimo atveju šie standartai
išreikšti TVS bei EVS. Sistemiškai taikant Įstatymą, TVS ir EVS bei Metodiką, tinkamai
įgyvendinama 2006 m. gruodžio 12 d. Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB
dėl paslaugų vidaus rinkoje. Teisėkūros subjekto pasirinktas vertinimo metodų taikymo
tvarkos reglamentavimo principas Metodikoje siejamas ne su TVS ir EVS pakartojimu ar
skirtingų skaičiavimo būdų nustatymu, bet nacionalinę specifiką atspindinčių veiksmų,
taikant vertinimo metodus, nustatymu. Metodikoje nustačius pareiškėjo reikalaujamą
teisinį reguliavimą, kiltų rizika, kad Lietuvos Respublikoje atlikti vertinimai nebus pripažinti kitose valstybėse narėse.
5.5. Pagal Įstatyme ir Metodikoje įtvirtintą reglamentavimą, visos sudaromos turto ar verslo vertinimo ataskaitos yra skirtingos, jas rengiant turi būti atliekamas individualus turto vertinimas, atsižvelgiant į individualias vertinamo turto savybes tam tikrą
dieną, vertinimo tikslus ir užsakovo poreikius, naujausias mokslo, praktikos ir rinkos
tendencijas. Kiekviena vertinimo ataskaita yra unikali – tai vienas iš esminių individualaus turto vertinimo reikalavimų. Sukonkretinus Metodiką iki smulkiausios detalės, individualaus turto vertinimo reikalavimas būtų paneigtas. Metodikoje įtvirtinus pareiškime
nurodytas nuostatas, turto vertinimo ataskaitos taptų ,,standartizuotomis formomis ir
blankais“, kuriose beliktų pakeisti vertinamų objektų duomenis ir apskaičiuoti iš anksto
žinomų formulių rezultatus.
5.6. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 ir
5 punktuose įtvirtinti teisėkūros proporcingumo ir efektyvumo principai. Šiuo metu nustatytas teisinis reguliavimas atitinka nurodytus principus. Metodiką pakeitus taip, kaip
nurodyta pareiškime, būtų sukurti dirbtiniai ribojimai, sąlygojantys pirmiau aptartus turto arba verslo vertinimų trūkumus.
5.7. Objektų panašumas arba analogiškumas yra vertinamoji kategorija, kuri pri65
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klauso nuo daugelio aplinkybių ir aspektų. Objektų panašumo ar analogiškumo kriterijai
kiekvienu atveju skiriasi, atsiranda vis naujų objektų. Dėl tokios dinamikos nėra įmanoma teisės aktuose iš anksto nustatyti bendrų panašaus ar analogiško objekto identifikavimo standartų. Dėl to vertintojams yra suteikiama diskrecijos teisė patiems išvesti kriterijus, kuriais remdamiesi jie traktuoja lyginamus objektus panašiais ar analogiškais. Teisės
aktuose keliamas tik reikalavimas pateikti objektyvius motyvus, dėl kurių objektai buvo
vertinami kaip panašūs ar analogiški. Jeigu šie motyvai yra pagrįsti, problemų dėl ataskaitos tinkamumo, nustatytos vertės tikslumo, vertinimo procedūrų patikimumo ar turto
vertintojo atsakomybės nekyla.
5.8. Metodikos projektui parengti buvo sudaryta plačią teorinę ir praktinę turto ir
verslo vertinimo kompetenciją turinti darbo grupė.
5.9. Objektyvų ir kokybišką turto ir verslo vertinimą lemia ne tik turto ir (arba)
verslo vertintojo kvalifikacija, objektyvumo, sąžiningumo, profesionalumo ir kitų principų laikymasis, unifikuotų, patikimų duomenų šaltinių naudojimas, bet ir pakankamų metodologinių priemonių užtikrinimas ir naudojimas, todėl Lietuvos Respublikos
finansų ministerija ėmėsi veiksmų Metodikos tobulinimo klausimams spręsti.
6. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gauta Lietuvos turto vertintojų asociacijos nuomonė, kurioje teigiama, jog Metodikoje nustatytas teisinis reguliavimas yra tobulintinas. Tačiau
Metodikoje turi būti išdėstyti esminiai vertinimo principai, o ne nustatyta detali vertinimo instrukcija. Detalus ir universalus vertinimo reglamentavimas nėra įmanomas dėl
vertinamo turto įvairovės. Metodikoje yra pateiktos nuorodos į metodologinius šaltinius
(TVS, EVS, vadovėlius, kt.), todėl netikslinga šių periodiškai atnaujinamų dokumentų
perkelti į Metodiką.
7. Nuomonę taip pat pateikė Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija,
nurodydama, kad Metodika neatitinka Įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje pateikto apibrėžimo, todėl turi būti pripažįstama prieštaraujančia Įstatymui.
8. Lietuvos vertintojų rūmų pateiktoje nuomonėje nurodoma, kad pareiškimas pagrįstas. TVS ir / ar EVS negali būti vadovaujamasi, kadangi jie nėra patvirtinti Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Šiuose standartuose tik aptariami metodai,
tačiau nėra reglamentuojamos metodų taikymo procedūros. Metodika nėra aiški ta prasme, kad joje nenurodyta, kaip konkrečiai pritaikyti kiekvieną metodą. Todėl dažnai kyla
ginčai, kai nepaisant nenustatyto išsamaus reglamentavimo, iš turto vertintojų reikalaujama pateikti skaičiavimus, nors nėra aišku, kiek šie skaičiavimai turi būti detalūs. Audito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia išaiškinimus, pavyzdžiui, ,,Dėl ekspertinio vertinimo būdo
taikymo“. Šiame išaiškinime tarnyba yra pripažinusi, kad ekspertinis vertinimas, kaip
rinkos vertės skaičiavimo būdas, nėra plačiau aprašytas Metodikoje, todėl ji turi pareigą apibendrinti patirtį, formuoti aiškią poziciją dėl šio vertinimo būdo taikymo tam,
kad būtų išvengta klaidingų interpretacijų. Sutiktina su pareiškėju, kad teisinis reguliavimas, kai nei Įstatyme, nei Metodikoje nėra apibrėžtos analogiško arba panašaus turto
sąvokos, sudaro sąlygas kiekvienam vertintojui pasirinkti skirtingą turtą. Tai reiškia, kad
vertinimo procese atsiranda galimybė manipuliuoti ir pasinaudojant lyginamuoju vertinimo metodu, nustatyti palankias užsakovui ir / ar kitam suinteresuotam asmeniui turto
vertes. Naudojant lyginamąjį metodą ir koreguojant lyginamų objektų pardavimo kainas,
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daromos lyginamo objekto pataisos, orientuojantis į vertinamą objektą, todėl vertinamo
objekto rinkos vertė apskaičiuojama kaip lyginamo objekto pardavimo kainos ir patikslinimų vertės suma. Jeigu lyginamo objekto vertės elementas yra geresnis nei vertinamo,
atliekamos pataisos mažėjimo linkme, ir atvirkščiai – jei vertinamo objekto charakteristikos geresnės, lyginamo objekto kaina didinama (R. Raslanas, J. Šliogerienė, 2012). Todėl
nesant pakankamo reglamentavimo, kiekvienu atveju vertintojas pasirinks skirtingą lyginamąjį objektą, todėl privalės taikyti skirtingas pataisas, o dėl to atsiras vertinimo netikslumai. Dėl šios priežasties kyla ir teisminiai ginčai, kai teismai konstatuoja, jog vertintojai ataskaitose netinkamai ar nepakankamai pagrindė pataisų skaičiavimą. Vertintojai
ataskaitose nežino, kokiu būdu nurodyti ataskaitose kiekybinius ir (arba) kiekybinius
skaičiavimo modelius. Praktikoje vertintojai pataisas (patikslinimų vertes) nustato ekspertiniu būdu, remdamiesi savo patirtimi ir nekilnojamojo turto rinkos sandorių analize, tačiau Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba dažnai tokio vertinimo nelaiko tinkamu. Taip pat pagrįsta teigti, jog Metodikoje nenustatyta, kaip
apskaičiuojama kapitalizavimo ir diskonto norma, kokia apimtimi turi būti pateikiami
skaičiavimai. Ataskaitose šios normos apskaičiuojamos pagal ekspertiniu metodu nustatytus kapitalizavimo ir diskonto normos sudedamuosius rodiklius. Šiuo būdu nustačius
dydžius, jų apskaičiavimo pateikti nėra įmanoma, nors drausminės bylos dažnai inicijuojamos būtent dėl to, jog ataskaitose nėra pateikiamos formulės ir / ar skaičiavimai, kaip
tam tikras kintamasis yra gaunamas.
9. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos pateiktoje nuomonėje nurodė, kad pritaria atsakovo
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime pateiktai pozicijai dėl ginčijamo
norminio administracinio akto dalies teisėtumo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
10. Pareiškėjas Seimo narys kelia klausimą dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos dalies teisėtumo tiek, kiek šiame norminiame administraciniame teisės
akte nėra nustatytas toks teisinis reguliavimas:
– Metodikos 58.1 ir 58.2 papunkčiuose nenustatyta, kas vertinamo turto atžvilgiu
laikytina analogišku arba panašiu turtu, t. y. nenustatyti analogiško arba panašaus turto
požymiai, kokio dydžio skirtumas absoliučiais skaičiais ar koeficientais (procentais) yra
galimas, kad būtų laikoma, jog vertinamas turtas yra lyginamas su analogišku arba panašiu turtu;
– Metodikos 58.2 papunktyje nenustatyta pataisų skaičiavimo šiame papunktyje
nurodytų matavimo vienetų požiūriu tvarka, t. y. nėra pateikiamos jokios vertinamo ir
lyginamo objekto pataisų pasirinkimo ir jų apskaičiavimo formulės ar kitoks kainų pataisų darymo pagrindimas, nereglamentuojamos galimų ir taikytinų pataisų rūšys (laiko,
vietos ir kt.);
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– Metodikos 60 punkte nepateiktos kiekybinių ir (arba) kokybinių skaičiavimo modelių sąvokos ir nenustatytos išsamios šių modelių taikymo procedūros ir tvarka;
– Metodikos 76, 77, 78 punktuose neapibrėžta sąvoka ,,grynieji būsimieji pinigai“;
– Metodikos 76 punkte nenustatyta, kokiais kriterijais, formulėmis, procedūromis
ir tvarka apskaičiuojama turto vertė taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą,
nenurodyta, kokia vertė apskaičiuojama − rinkos ar balansinė;
– Metodikos 77 punkte nenustatyta, kokiais kriterijais, formulėmis, procedūromis
ir tvarka apskaičiuojami grynieji būsimieji pinigų srautai, neapibrėžtos maksimalaus ir
geriausio turto panaudojimo sąvokos;
– Metodikos 78 punkte nenustatytos grynųjų būsimųjų pinigų srautų apskaičiavimo procedūros ir tvarka, taikytinos formulės;
– Metodikos 81 ir 82 punktuose nenustatytos taikytinos formulės, jų reikšmės ir
formulių rodiklių apskaičiavimas;
– Metodikos 81 punkte nenustatyta pataisų apskaičiavimo procedūra, neapibrėžtos
nebūdingų (atsitiktinių) pajamų ir išlaidų sąvokos, nenustatytos apskaičiavimo bei nebūdingų (atsitiktinių) pajamų ir išlaidų panaikinimo procedūros;
– Metodikos 82 punkte nenustatytas kapitalizavimo normos rodiklis ir jo apskaičiavimo tvarka, taip pat grynųjų pajamų apskaičiavimo tvarka.
11. Pareiškėjo Seimo nario nuomone, Metodika tiek, kiek joje nenustatytas šio
sprendimo 10 punkte nurodytas teisinis reguliavimas, nėra išsami, kaip to reikalauja
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, kurioje įtvirtinta, kad
Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytų metodų šiuose standartuose nustatytais turto arba verslo vertinimo atvejais taikymo
Lietuvos Respublikoje procedūros ir tvarka išsamiai nurodytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje. Atsižvelgiant į tai, byloje keliamas norminio administracinio akto teisėtumo klausimas spręstinas tarpusavyje susijusiais Metodikos inter alia ginčijamuose
jos punktuose nustatyto teisinio reguliavimo atitikties išsamumo reikalavimui bei pareiškėjo preziumuojamos legislatyvinės omisijos aspektais.
IV.
12. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje įtvirtinta,
kad turto ir verslo vertinimo metodika – tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos
įgaliotos institucijos priimtas teisės aktas, kuriame reglamentuojama Tarptautiniuose
vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytų turto ir verslo vertinimo metodų šiuose standartuose nustatytais vertinimo atvejais taikymo Lietuvos
Respublikoje procedūros ir tvarka. Pagal Metodikos 1 punktą, šis teisės aktas reglamentuoja turto arba verslo vertinimo tikslus, vertinimo tvarką, turto vertinimo metodus ir jų
taikymą, verslo vertinimo metodus ir jų taikymą.
13. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio, reglamentuojančio turto arba verslo vertinimo metodus, 1 dalyje įtvirtinta, kad turto arba verslo vertinimas atliekamas Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytais turto ir verslo vertinimo metodais šiuose standartuose nustatytais
vertinimo atvejais. Pagal Metodikos 4 punktą, turto arba verslo vertintojas (toliau – ir
vertintojas) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pa68
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grindų įstatymu, Tarptautiniais vertinimo standartais ir Europos vertinimo standartais,
privalomą vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Turto ir verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu, šia Metodika ir kitais teisės aktais, susijusiais su vertinimu, tiek,
kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui,
Tarptautiniams vertinimo standartams, Europos vertinimo standartams ir šiai Metodikai.
14. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, apibrėžiant pagrindines šio įstatymo sąvokas, nurodyta, kad turto arba verslo vertinimas – tai turto ir (arba) verslo vertės
nustatymas pagal atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje (2 str. 12 d.); turto arba
verslo vertė – tai turto arba verslo naudingumo tam tikru metu matas, nustatytas pagal
atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje (2 str. 11 d.); turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių
jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų (2 str.
10 d.).
15. Pažymėtina, kad nuostatų, reglamentuojančių konkrečius turto vertinimo metodus bei jų taikymo procedūras, Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nėra įtvirtinta. Vadinasi, atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reguliavimą, vertintojai, atlikdami turto arba verslo vertinimą, taiko vieną iš Tarptautiniuose vertinimo standartuose,
Europos vertinimo standartuose ir Metodikoje nurodytų turto vertinimo metodų ir vadovaujasi šiuose dokumentuose aprašytomis turto vertinimo procedūromis bei tvarka.
Kiek tai susiję su Tarptautinių vertinimo standartų ir Europos vertinimo standartų taikymu, šių dokumentų privalomumas pripažintas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. liepos
27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-307-822/2017).
16. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje, kuriai, pareiškėjo vertinimu, prieštarauja šioje byloje tiriama Metodikos dalis, įtvirtinta, jog
Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytų metodų šiuose standartuose nustatytais turto arba verslo vertinimo atvejais taikymo
Lietuvos Respublikoje procedūros ir tvarka išsamiai nurodytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje. Iš šios įstatymo nuostatos formuluotės matyti, jog Metodikai, kaip įstatymo įgyvendinamajam teisės aktui, nustatyti tokie reikalavimai: 1) joje turi būti nurodytos
TVS ir EVS nustatytų metodų šiuose standartuose nustatytais turto arba verslo vertinimo
atvejais taikymo procedūros ir tvarka; 2) TVS ir EVS nustatytų metodų taikymo procedūros ir tvarka turi būti nurodytos išsamiai.
17. Byloje nagrinėjamais aspektais pirmiausia svarbu atskleisti terminų ,,procedūra“ ir ,,tvarka“ reikšmes. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas žodį ,,procedūra“ apibrėžia
kaip tvarką veiksmų, reikalingų kam nors atlikti (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas.
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 623). Procedūros sąvoka
daugelyje teisės aktų vartojama norint apibūdinti tam tikrus veiksmus ir jų eigą tam, kad
būtų pasiektas konkretus tikslas ar atlikta užduotis. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas reglamentuoja administracinę procedūrą, kuri suprantama, kaip pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiks69
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mai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar
administraciniais sprendimais galbūt padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą (Viešojo
administravimo įstatymo 19 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme
vartojamas viešųjų pirkimų procedūros terminas (pvz., Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str.
2 d., 4 d., 22 d., 39 d., 5 str., 29 str.), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme –
teritorijų planavimo viešinimo procedūros, teritorijų planavimo procesų procedūrų terminai (pvz., Teritorijų planavimo įstatymo 32 str., 47 str.). Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 2 straipsnio 39 dalyje procedūros sąvoka vartojama pastato energinio naudingumo sertifikavimo veiklai apibūdinti – tai teisės aktų reglamentuota procedūra, apimanti pastato energijos suvartojimo nustatymą, pastato energinio naudingumo įvertinamą ir
priskyrimą prie energinio naudingumo klasės, taip pat pastato energinio naudingumo
sertifikato išdavimą.
18. Terminas ,,tvarka“ pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną reiškia tai, kas atitinka darną, sistemą, normą (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 865).
19. Atsižvelgiant į aptartų sąvokų reikšmes bendrinėje kalboje ir jų vartojimo specialiojoje kalboje kontekstą, turto vertinimo metodo taikymo procedūros ir tvarka Turto
ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Metodikos prasme suprantamos kaip tam tikri
veiksmai, darni bei sisteminga jų tvarka, siekiant pasirinktu metodu įvertinti konkretų
turtą – nustatyti turto vertę tam tikru metu pagal atitinkamą turto vertinimo metodą.
20. Ginčijami Metodikos punktai priskirti prie Metodikos IV dalies ,,Turto vertinimo metodai ir jų taikymas“. Šiais punktais reglamentuojami lyginamasis turto vertinimo metodas bei jo taikymas (ginčijami 58.1 ir 58.2 papunkčiai, 60 punktas) bei pajamų
turto vertinimo metodas bei jo taikymas (ginčijami 76–78, 81, 82 punktai). Taigi byloje
pareiškėjas Seimo narys kvestionuoja Metodikos punktus, kurie reglamentuoja lyginamąjį ir pajamų metodus bei jų taikymą.
21. Ginčijamuose Metodikos 58 ir 60 punktuose nustatyta:
,,58. Taikant lyginamąjį metodą:
58.1. surenkama informacija apie ne mažiau kaip 3 per paskutinius trisdešimt šešis mėnesius įvykusių analogiško arba panašaus turto sandorių kainas, prioriteto tvarka
naudojant artimiausius vertinimo datai įvykusius sandorius;
58.2. įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško arba panašaus
turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir
analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu“;
,,60. Darydamas (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisas, turto vertintojas taiko kiekybinius ir (arba) kokybinius skaičiavimo modelius“.
22. Reglamentuojant lyginamąjį metodą ir jo taikymą, Metodikoje taip pat nustatyta, kad lyginamuoju metodu nustatoma turto rinkos vertė (56 punktas); lyginamojo metodo esmė – vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių
sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui (57 punktas); turto skirtumus atspindi lyginamieji vienetai (plotas, tūris ir pan.) (59 punktas); jeigu nėra informacijos apie šios
Metodikos 58.1 punkte nustatytų sandorių kainas, naudojama informacija apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, turto vertinimo ataskaitoje nurodant naudojamos
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informacijos šaltinius (61 punktas); turto vertintojas turto vertinimo ataskaitoje nurodo: lyginamojo metodo taikymo ar netaikymo pagrindimo aplinkybes; analogiško arba
panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, pasirinkimo pagrindimo aplinkybes; padarytų šios Metodikos 58.2 punkte nurodytų pataisų būtinumo pagrindimo
aplinkybes; taikytas formules ir atliktų skaičiavimų sekas bei rezultatus (62 punktas); kai
rinkoje nėra pastaruoju metu įvykusių analogiško arba panašaus turto sandorių arba kai
analogiško arba panašaus turto sandorių kainos reikšmingai svyruoja, taip pat jei nėra
informacijos apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, lyginamasis metodas
netaikomas ir išvada dėl vertinamo turto vertės neformuluojama. Šiais atvejais turto vertinimas atliekamas taikant kitą turto vertinimo metodą (63 punktas).
23. Taigi nurodytuose inter alia ginčijamuose Metodikos punktuose nustatyta,
koks yra lyginamojo turto vertinimo metodo taikymo principas, kaip jis suprantamas,
išdėstyta jo taikymo seka, paaiškinta, kas atspindi turto skirtumus, nurodomi skaičiavimo modeliai, taikomi darant analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisas,
paaiškinti galimi veiksmai, jeigu nėra informacijos apie analogiško arba panašaus turto
sandorių kainas, taip pat nurodyti atvejai, kada šis metodas apskritai netaikomas ir kokia
informacija taikant šį metodą turi būti pateikta turto vertinimo ataskaitoje.
24. Ginčijamuose Metodikos 76–78, 81 ir 82 punktuose įtvirtinta:
,,76. Taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, turto vertė apskaičiuojama kaip grynųjų būsimųjų pinigų srautų dabartinė vertė.
77. Su turtu susiję grynieji būsimieji pinigų srautai skaičiuojami pagal esamą turto
būklę arba maksimalų ir geriausią jo panaudojimą (kai maksimalus ir geriausias turto panaudojimas teisiškai galimas ir finansiškai įmanomas).
78. Apskaičiuojant grynuosius būsimuosius pinigų srautus įtraukiama:
78.1. pajamos, numatomos gauti nuolat naudojant turtą;
78.2. numatomos išlaidos, susijusios su to turto naudojimu;
78.3. remonto ir eksploatavimo išlaidos, reikalingos turtui išlaikyti tokios būklės,
kuri leistų gauti pajamas pagal grynuosius būsimuosius pinigų srautus;
78.4. pinigų suma, numatoma gauti perleidus turtą grynųjų būsimųjų pinigų srautų laikotarpio pabaigoje, jei ji yra pagrįstai tikėtina.
<...>
81. Parinkus pajamų bazę, atliekamos pataisos (jeigu būtina), panaikinant nebūdingas (atsitiktines) pajamas ar išlaidas, ir apskaičiuojamos grynosios koreguotos
pajamos.
82. Turto vertė, taikant kapitalizavimo skaičiavimo būdą, apskaičiuojama kapitalizuojant grynąsias koreguotas pajamas (grynąsias koreguotas pajamas pagal pasirinktą
pajamų bazę dalinant iš kapitalizavimo normos)“.
25. Be nurodytųjų, pajamų metodą ir jo taikymą reglamentuoja ir kiti
Metodikos punktai, kuriuose įtvirtinta, kad: pajamų metodu nustatoma turto rinkos vertė (72 punktas); pajamų metodo esmė – turto teikiamos naudos – grynųjų būsimųjų pinigų srautų perskaičiavimas į turto vertę (73 punktas); pajamų metodu gali būti vertinamas
tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas (74 punktas); vertinant turtą pajamų metodu taikomi šie skaičiavimo būdai: diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdas; kapitalizavimo skaičiavimo būdas; kiti tarptautinėje praktikoje taikomi skaičiavimo būdai
(75 punktas); kapitalizavimo skaičiavimo būdas dažniausiai taikomas, kai numatomi gry71
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nųjų būsimųjų pinigų srautai kinta tolydžiai (79 punktas); taikant kapitalizavimo skaičiavimo būdą, pajamų baze gali būti veiklos pajamos arba grynosios pajamos (80 punktas);
turto vertintojas turto vertinimo ataskaitoje nurodo: pajamų metodo taikymo ar netaikymo pagrindimo aplinkybes; pajamų metodo skaičiavimo būdo pasirinkimo pagrindimo
aplinkybes; grynųjų būsimųjų pinigų srautų prognozes ir joms sudaryti taikytas prielaidas; pajamų bazės pasirinkimo ir pataisų (jeigu jos atliekamos) būtinumo pagrindimo
aplinkybes; taikytas formules ir atliktų skaičiavimų sekas bei rezultatus (83 punktas).
26. Taigi, kiek tai susiję su turto vertinimu pajamų metodu, ginčijamuose ir kituose Metodikos punktuose nustatyta, koks yra aptariamo metodo taikymo principas, kaip
jis suprantamas, koks turtas gali būti vertinamas šiuo metodu, nurodyti taikomi skaičiavimų būdai, paaiškinta, kaip apskaičiuojama turto vertė taikant diskontuotų pinigų
srautų skaičiavimo būdą, kaip skaičiuojami su turtu susiję grynieji būsimieji pinigų srautai, kurie svarbūs taikant vieną iš skaičiavimo būdų – diskontuotų pinigų srautų, ir kas
įtraukiama apskaičiuojant grynuosius būsimuosius pinigų srautus, nurodyta, kada taikomas kapitalizavimo skaičiavimo būdas ir kas laikoma pajamų baze taikant šį būdą, kokie
veiksmai atliekami parinkus pajamų bazę ir kaip apskaičiuojama turto vertė, taip pat kokia informacija taikant šį metodą turi būti išdėstyta turto vertinimo ataskaitoje.
27. Įvertinus Metodikoje tiriamais aspektais nustatytą visuminį teisinį reguliavimą,
konstatuotina, kad Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose yra nurodyti turto
vertinimo metodai – lyginamasis ir pajamų turto vertinimo metodai bei jų taikymo aspektai – konkretūs veiksmai, atliekami vertinant turtą pasirinktu metodu tam, kad būtų
įvertintas konkretus turtas ir nustatyta jo rinkos vertė tam tikru metu. Vadinasi, yra pagrindas teigti, jog Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose nustatytas turto vertinimo metodų (lyginamojo bei pajamų turto vertinimo metodų) taikymo reglamentavimas atitinka šio teismo procesinio sprendimo 19 punkte išdėstytą sąvokų ,,procedūra“
bei ,,tvarka“ sampratą Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies
prasme.
V.
28. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas taip pat reikalauja, kad turto vertinimo metodų taikymo procedūros ir tvarka Metodikoje būtų nurodytos išsamiai.
29. Terminas ,,išsamus“ bendrinėje kalboje reiškia viską apimantį, platų
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,
2000, p. 251). Sinonimų žodyne nurodyta, kad žodis ,,išsamus“ yra sinonimas žodžiams
,,nuodugnus“, ,,smulkus“, ,,detalus“ (Lyberis A. Sinonimų žodynas. Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, p. 172). Šio žodžio prasmė suponuoja, kad tai vertinamojo pobūdžio
sąvoka, aiškintina priklausomai nuo konteksto, kuriame ji vartojama, todėl Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto išsamumo reikalavimo,
taikomo turto vertinimo metodų taikymo procedūrų ir tvarkos reglamentavimui, turinys
atskleistinas, atsižvelgiant į turto vertinimo paskirtį ir veiklos ypatumus.
30. Minėta, kad turto vertinimas – tai turto vertės nustatymas (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. 12 d.). Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
5 straipsnį, turto vertė nustatoma: 1) vadovaujantis rinkos ekonomikos logika ir kriterijais, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų ir stebėjimų rezultatais, kurių taikymas išsamiai
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nurodytas Turto ir verslo vertinimo metodikoje; 2) laikantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarčių laisvės, vertinimo objektyvumo ir nepriklausomumo, teisinio apibrėžtumo ir neleistinumo piktnaudžiauti teise principų; 3) taikant teisėtų, pagrįstų lūkesčių ir interesų, apdairumo ir atsargumo, pakeitimo kitu turtu
arba verslu ir alternatyvaus turto arba verslo panaudojimo kriterijus, išsamiai nurodytus
Turto ir verslo vertinimo metodikoje.
31. Metodikos 5 punkte taip pat nurodyta, kad vertintojas vertindamas remiasi
rinkos ir ekonomikos logika bei kriterijais, pagrįstais rinkos ir ekonomikos sąlygų stebėjimų ir tyrimų rezultatais. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 21 straipsnio, reglamentuojančio turto arba verslo vertinimo atlikimą, 4 dalyje nurodyta, kad vertintojas
parengia turto arba verslo vertinimo ataskaitą, 8 dalyje – kad vertintojas, vadovaudamasis turto arba verslo vertinimo sutartimi, jeigu privalomojo turto arba verslo vertinimo
atvejus reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyta kitaip, ar technine užduotimi
bei Tarptautiniais vertinimo standartais, Europos vertinimo standartais, Turto ir verslo vertinimo metodika ir atsižvelgdamas į vertinimo atvejį (vertinamo turto arba verslo
specifiką ir naudojimo paskirtį), parenka turto arba verslo vertinimo metodus (metodų
derinius) ir metodo taikymo būdus. Turto arba verslo vertinimo ataskaitoje, be kita ko,
turi būti nurodyti turto arba verslo vertinimo metodai (metodų deriniai) ir metodų taikymo būdai; turto arba verslo vertės nustatymo pagrindimas, pateikiant turto arba verslo
vertės skaičiavimus (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 str. 4 d. 11 ir 13 p.).
Vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 8 straipsniu, turto arba verslo
vertintoju gali būti fizinis asmuo, kuris, be kita ko, yra išlaikęs turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos egzaminą.
32. Nurodytų nuostatų visuma suponuoja, kad turto vertinimas – turto vertės nustatymas – atliekamas ne tik vadovaujantis tam tikruose oficialiuose dokumentuose išdėstytomis konkrečiomis instrukcijomis, bet ir atsižvelgiant į rinkos bei ekonomikos sąlygų stebėjimų, tyrimų išvadas ir rezultatus. Turto vertinimui atlikti reikalingos specialios
kompleksinės žinios, daugiausia susijusios su ekonomikos, finansų sritimis.
33. Minėta, kad vertintojai, atlikdami turto vertinimą – nustatydami turto vertę,
turi taikyti vieną iš Tarptautiniuose vertinimo standartuose, Europos vertinimo standartuose ir Metodikoje nurodytų turto vertinimo metodų ir vadovautis šiuose teisės aktuose
aprašytomis procedūromis bei tvarka, todėl byloje keliama problema spręstina, atsižvelgiant ir į šių standartų nuostatas.
34. Tarptautinės vertinimo standartų tarybos parengtų ir patvirtintų Tarptautinių
vertinimo standartų (2017 m. redakcija) 20.1–30.14 punktuose aptariamas Metodikoje
numatytą lyginamąjį metodą savo esme atitinkantis rinkos metodas ir jo taikymas.
Šiuose punktuose detaliai nurodyta, kokiais atvejais galima taikyti rinkos metodą ir kokiais atvejais šis metodas nėra tinkamas, kokie gali būti palyginimo vienetai taikant panašaus sandorio metodą, išvardyti ir aptarti pagrindiniai palyginamų sandorių metodo
etapai, kontekstai, pagal kuriuos vertintojas turėtų pasirinkti panašius sandorius, analizuotinų ir koreguotinų panašių sandorių bei turto skirtumų pavyzdžiai, kitų rinkos požiūrio metodų taikymo aspektai. Iš esmės panašaus pobūdžio ir turinio nuostatos yra
įtvirtintos ir TVS 40.1–50.31 punktuose, kuriuose aptariamas Metodikoje numatytą pajamų metodą atitinkantis pajamų požiūrio metodas ir jo taikymas, be kita ko, detaliai nurodant, į ką turi atsižvelgti vertintojai, rinkdamiesi pinigų srauto tipą, aiškų prognozuoja73
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mą laikotarpį, kokie metodai gali būti naudojami kuriant bei nustatant diskonto normos
pagrįstumą, kas turi būti apsvarstyta, nustatant diskonto normą.
35. Europos vertintojų asociacijos grupės parengti ir patvirtinti Europos vertinimo standartai (2016 m. redakcija) taip pat nustato analogiškus vertinimo metodus ir jų
taikymo aspektus: lyginamasis metodas aptariamas 5-ojo Europos vertinimo informacinio dokumento ,,Vertinimo metodika“ 6.2 papunktyje; pajamų metodas – šio dokumento
6.3 papunktyje.
36. Pažymėtina, kad TVS bei EVS, kaip ir kiekvienas kitas dokumentas ar teisės
aktas, turi būti taikomi sistemiškai, todėl atliekant turto vertinimą lyginamuoju, pajamų
ar kitais metodais, svarbios ne tik tiesiogiai šių metodų taikymą aptariančios nuostatos,
bet ir kitos standartų dalys. Pavyzdžiui, 1-ajame Europos vertinimo standarte pateikiamos taisyklės dėl rinkos vertės nustatymo, 2-ajame – taisyklės dėl kitų nei rinkos vertė
vertinimo pagrindų, 4-ajame – taisyklės dėl vertinimo proceso, 5-ajame – taisyklės dėl
vertinimo ataskaitos.
37. Tarptautinė vertinimo standartų taryba atskirais turto vertinimo aspektais taip
pat rengia techninius informacinius dokumentus. Šių dokumentų paskirtis – suteikti informacijos apie įvairių rūšių turto savybes, kurios svarbios jo vertei, suteikti informacijos
apie vertės skaičiavimo būdus ir jų taikymą, padėti suprasti Tarptautinių vertinimo standartų nuostatas ir jas taikyti praktikoje, suteikti informacijos, naudingos profesionaliems
turto vertintojams, priimantiems sprendimus, susijusius su turto vertinimu specifinėmis
sąlygomis. Pavyzdžiui, 1-asis techninis informacinis dokumentas skirtas diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdui. Jame pateikiamos tokių kategorijų, kaip dabartinė vertė,
diskonto norma, grąžos norma, grynoji dabartinė vertė, investicinė vertė, kapitalizacijos
norma, kapitalizacijos daugiklis, nominalieji pinigų srautai, rinkos vertė ir kt., sampratos,
aprašomas diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdo taikymas, prognozės laikotarpis, pinigų srautų prognozės, tęstinė vertė, diskonto norma, vidinė grąžos norma, vertės
nustatymo pagrindai, tinkami duomenys pinigų srautams, pateikiami iliustruojantys pavyzdžiai. 4-ajame techniniame informaciniame dokumente aptariamas vertinimo neapibrėžtumo, kuris atsiranda vertinant rinkos vertės pagrindu, aspektas, t. y. pateikiama patarimų, kaip nustatyti reikšmingo neapibrėžtumo pobūdį ir kaip neapibrėžtumą atskleisti
vertinimo ataskaitoje (nurodoma, koks gali būti vertinimo neapibrėžtumo pobūdis, kuo
skiriasi neapibrėžtumas nuo rizikos, pateikiamos neapibrėžtumo priežastys, aptariamas
vertės skaičiavimo būdo ir modelio pasirinkimas, kaip atskleidžiamas nustatytas vertinimo neapibrėžtumas, nurodomi neapibrėžtumo pavyzdžiai, kt.).
38. Įvertinus TVS ir EVS turinį, atsižvelgiant į šių dokumentų galią bei santykį su
Metodika, konstatuotina, kad Metodikoje, TVS bei EVS įtvirtintos nuostatos koreliuoja
tarpusavyje ir turto vertinimo metodų taikymo procedūrų aspektu vienos kitą papildo.
Be to, nustatant turto vertę, sistemiškai remiamasi įvairiais kitais šaltiniais, kuriuose plačiai pateikiami turto vertės nustatymui reikšmingi metodų aprašymai ir instrukcijos, vadovaujamasi, kaip minėta, rinkos bei ekonomikos sąlygų stebėjimų, tyrimų išvadomis ir
rezultatais.
39. Kalbant apie turto vertinimo paskirtį pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, vertinamas bet koks turtas ir verslas. Atsižvelgiant į Metodikos 3 punktą, vertinimo sritys apima: nekilnojamojo turto
vertinimą (nekilnojamojo turto, nematerialiojo turto – teisių į nekilnojamąjį turtą ver74

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

tinimą); kilnojamojo turto vertinimą (kilnojamojo turto, nematerialiojo turto – teisių į
kilnojamąjį turtą vertinimą); verslo vertinimą (verslo, nematerialiojo turto, finansinio
turto, finansinių įsipareigojimų vertinimą). Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
4 straipsnis skiria šiuos turto arba verslo vertinimo atvejus: privalomą turto arba verslo vertinimą, kada vertinama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais; turto arba
verslo vertinimą vidaus reikmėms; vertinimą kitais atvejais, kai to pageidauja užsakovas.
Pagal Metodikos 8 punktą, vertinama šiais tikslais: finansinių ataskaitų sudarymo; apmokestinimo; draudimo, nuostolių nustatymo; įkeitimo; nuosavybės teisės perleidimo; kitais
tikslais. Pažymėtina, kad turto arba verslo vertintojas parengia turto arba verslo vertinimo ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikiama išvada dėl turto arba verslo vertės (žr. Turto
ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 21 str. 4 d., 22 str. 4 d. 14 p.). Ši ataskaita laikoma
teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties Turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymui ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme.
40. Nurodytas teisinis reguliavimas pagrindžia ypatingą turto vertinimo reikšmę:
turto vertinimas apima daugelį turto rūšių, jį atlikti tam tikrais įstatymuose bei kituose
teisės aktuose nurodytais atvejais yra privaloma, tik įvertinus turtą ar verslą, galima sudaryti finansines ataskaitas, apmokestinti, nustatyti nuostolius, atlikti įvairius sandorius.
Turto vertinimo ataskaita, kurioje fiksuojama konkreti turto vertė, taip pat turi ypatingą
teisinį statusą, kadangi kol nėra pripažinta neatitinkanti įstatymo reikalavimų ar nuginčyta teisme, laikoma teisinga. Pažymėtina, kad Tarptautiniuose vertinimo standartuose
taip pat pabrėžiama, jog vertinimas plačiai taikomas ir juo remiamasi finansų ir kitose
rinkose tiek įtraukiant vertinimo rezultatus į finansines ataskaitas, tiek užtikrinant saugų skolinimą ir sandorių sudarymą. Visa tai suponuoja išvadą, kad finansų ir kitų rinkų
funkcionavimui itin svarbu, jog nustatyta turto vertė, nurodoma ataskaitose, kuo labiau
atitiktų ekonomikos sąlygas ir rinkos tendencijas, o turto vertinimo veikla būtų lanksti.
41. Dėl visų šių turto vertinimo reikšmingumą ir veiklos ypatumus apibūdinančių
aplinkybių Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas
reikalavimas Metodikoje išsamiai nurodyti turto vertinimo metodų inter alia lyginamojo
ir pajamų turto vertinimo metodų procedūras ir tvarką nereiškia, kad Metodikoje turi
būti pateikti visų joje vartojamų sąvokų aprašymai ir sampratos ar / ir tam tikrų skaičiavimų, reikalingų vertinant konkretų turtą, formulės. Priešingas aptariamos įstatymo
normos aiškinimas suponuotų tokias faktines situacijas, kai turto vertinimas būtų atliktas pagal Metodikos nuostatas, tačiau neatitiktų naujausių skaičiavimo modelių, tyrimo rezultatų, neatspindėtų tikrųjų rinkos tendencijų, todėl negalėtų būti vertinamas,
kaip tinkamas ir teisingas turto vertės nustatymas. Tokiu atveju, be kita ko, kiltų poreikis dažnai keisti Metodiką, o tai apsunkintų tiek vertintojų veiklą, tiek atitinkamų rinkų
funkcionavimą.
VI.
42. Kaip minėta, pareiškėjo Seimo nario vertinimu, ginčijami Metodikos punktai
prieštarauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 daliai, t. y. yra neišsamūs tiek, kiek Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose nenustatytas šio teismo procesinio sprendimo 10 punkte nurodytas teisinis reguliavimas.
43. Sprendžiant dėl legislatyvinės omisijos buvimo tiriamu atveju, atsižvelgti75
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na į oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas šiuo aspektu, t. y. į tai, kad Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisės spraga inter alia legislatyvinė omisija visuomet reiškia, kad atitinkamų visuomeninių santykių teisinis reguliavimas apskritai nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nėra nustatytas nei tame teisės akte
(jo dalyje), nei kuriuose nors kituose teisės aktuose, tačiau poreikis tuos visuomeninius
santykius teisiškai sureguliuoti yra, o legislatyvinės omisijos atveju tas teisinis reguliavimas, paisant iš Konstitucijos kylančių teisės sistemos nuoseklumo, vidinio neprieštaringumo imperatyvų ir atsižvelgiant į tų visuomeninių santykių turinį, turi būti nustatytas
būtent tame teisės akte (būtent toje jo dalyje), nes to reikalauja kuris nors aukštesnės galios teisės aktas, inter alia pati Konstitucija (inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d., 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimai, 2009 m. birželio 22 d.,
2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimai). Tai, kad konkrečiame įstatyme (jo dalyje) nėra nustatyta specialaus tam tikriems santykiams reguliuoti skirto teisinio reguliavimo, anaiptol nereiškia, kad šioje srityje esama teisės spragos inter alia legislatyvinės omisijos, nes šie santykiai gali būti sureguliuoti bendrosiomis eksplicitinėmis arba implicitiškai nustatytomis
eksplicitinį teisinį reguliavimą papildančiomis ir pratęsiančiomis normomis (Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. sausio 25 d. nutarimas).
44. Vertinant šias oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas nagrinėjamos bylos
kontekste, pažymėtina, kad, pirma, kaip nustatyta byloje, Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose, atsižvelgiant į visuminį teisinį reguliavimą, lyginamojo ir pajamų metodų taikymo procedūros ir tvarka apskritai yra reglamentuotos. Antra, Turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatyme, be kita ko, šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nėra
nuostatų, įpareigojančių Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose nustatyti būtent tokį teisinį reguliavimą, kuris, pareiškėjo teigimu, privalo būti įtvirtintas Metodikoje.
Trečia, atsižvelgiant į turto vertinimo veiklos ypatumų ir reikšmingumo sąlygojamą poreikį nustatant turto vertę, remtis ne tik Metodika, bet ir kitais dokumentais bei šaliniais
inter alia rinkos ir ekonomikos sąlygų stabėjimų ir tyrimų rezultatais, taip pat vertinant
šių dokumentų bei šaltinių sisteminius ryšius ir turinį, negalima teigti, jog nagrinėjamu
atveju kyla poreikis Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose eksplicitiškai nustatyti būtent pareiškėjo nurodomą teisinį reguliavimą.
45. Pareiškėjas taip pat teigia, kad Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose nenustačius pareiškėjo nurodomo teisinio reguliavimo, tampa sudėtinga atlikti turto
vertinimo ataskaitų patikrą, jos nėra pagrindžiamos teisiškai reglamentuotomis formulėmis ir procedūromis, todėl turto vertinimo ataskaitų naudotojai neturi informacijos,
kokiu pagrindu ir kokias formules ar tvarką taikant yra nustatyta turto vertė. Atsakant
į šiuos pareiškėjo argumentus, pirmiausia pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 25 straipsnį, turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos priežiūrą atlieka Priežiūros įstaiga. Ši įstaiga, be kita ko, nagrinėja
paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitikties Turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (Turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymo 26 str. 2 d. 3 p.). Priežiūros įstaigos funkcijas atlieka Audito, apskaitos,
turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 1.3.5 ir 2 punktus, toliau – ir Tarnyba). Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1K-344 yra patvirtinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos
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Respublikos finansų ministerijos nuostatai, kurių 8.3 papunktyje įtvirtinta, kad Tarnybai
pavesta įgyvendinti valstybės politiką turto ir verslo vertinimo srityje, siekiant, kad
būtų užtikrinta turto ir verslo vertinimo kokybė bei turto arba verslo vertintojų, turto
ir verslo vertinimo įmonių ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų šioje srityje apsauga. Siekdama šio veiklos tikslo, Tarnyba, be kita ko, nagrinėja paklausimus dėl turto arba
verslo vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytiems reikalavimams (9.3.1. p.), atlieka turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių turto arba verslo vertinimo veiklos patikrinimus (9.3.2. p.); kaupia,
sistemina ir analizuoja duomenis apie turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimams nagrinėjimo
rezultatus ir juos apibendrinusi skelbia savo interneto svetainėje (9.3.7. p.); rengia rekomendacijas turto arba verslo vertintojams pagal apibendrintus duomenis apie dažniausiai nustatomus Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimų
pažeidimus ir jas skelbia savo interneto svetainėje (9.3.8. p.). Iš šių nuostatų matyti, kad
Tarnyba turto vertinimo srityje yra ekspertinė valstybės įstaiga, kuriai, be kita ko, priskirta atlikti turto vertinimo ataskaitų vertinimą atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimams aspektu, taip pat teikti rekomendacijas dėl dažniausiai pasitaikančių turto vertinimo ataskaitų neatitikimų. Dėl šių aplinkybių negalima teigti, kad
Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose nesant pareiškėjo nurodomo teisinio
reguliavimo, apsunkinama turto vertinimo ataskaitų patikra ar turto vertinimo veiklos
valstybinė priežiūra.
46. Dėl galimybės turto vertinimo ataskaitų naudotojams suprasti turto vertinimo ataskaitų turinį ir įvertinti, ar tinkamai ir teisingai nustatyta turto vertė, pažymėtina, jog, kaip minėta, pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnį,
turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba)
kol ji nėra nuginčyta teisme. Taip pat minėta, kad pagal to paties įstatymo 22 straipsnį,
turto arba verslo vertinimo ataskaitoje, be kita ko, turi būti nurodyti turto arba verslo
vertinimo metodai (metodų deriniai) ir metodų taikymo būdai; turto arba verslo vertės
nustatymo pagrindimas, pateikiant turto arba verslo vertės skaičiavimus. Taigi įstatymas
reikalauja, kad konkretūs metodai (metodų deriniai) ir metodų taikymo būdai, taip pat
turto arba verslo vertės nustatymo pagrindimas, pateikiant turto arba verslo vertės skaičiavimus, būtų nurodyti konkrečioje turto vertinimo ataskaitoje. Dėl to ir turto vertinimo ataskaitų aiškumas bei detalumas, leidžiantys turto vertinimo ataskaitų vartotojams
geriau suprasti turto vertės nustatymo rezultatą, priklauso ne nuo Metodikos nuostatų
išsamumo, o nuo to, kiek pati turto vertinimo ataskaita atitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme įtvirtintus reikalavimus, t. y. kiek turto vertinimo ataskaita, kurioje fiksuojama konkretu turto vertė, yra išsami ir suprantama. Turto vertės nustatymas –
specialių kompleksinių žinių reikalaujantis procesas, todėl nėra pakankamų argumentų
teigti, kad turto vertinimo ataskaitos taptų aiškesnės jų vartotojams, jeigu Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose būtų labai detaliai apibrėžtos visos lyginamajam ir
pajamų turto vertinimo metodams taikyti reikalingos sąvokos bei skaičiavimo formulės.
47. Pareiškėjas taip pat teigia, kad Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose nustatytas teisinis reguliavimas dėl to, jog nėra išsamus, neatitinka ir aiškumo
reikalavimo.
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48. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus teisėkūros subjektui: įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti
aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, kad teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus (žr., pvz.,
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d.,
2013 m. vasario 15 d. nutarimus). Be to, vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas,
kuris taip pat suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis
privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali
būti dviprasmybių (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2004 m. sausio 26 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimus). Teisinis reguliavimas
visais atvejais turi būti aiškus, jis negali kelti dviprasmybių, todėl sąvokos teisės aktuose turi būti vartojamos tiksliai, pagal jų tikrąją prasmę (žr., pvz., Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 10 d. nutarimą).
49. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo aspektu taip pat yra išaiškinęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantis reikalavimas norminiuose
administraciniuose aktuose teisės normas formuluoti aiškiai ir suprantamai negali būti
suprantamas kaip reiškiantis, kad bet koks norminio administracinio akto neaiškumas
suponuoja prieštaravimą konstituciniam teisinės valstybės principui. Iš esmės neaiškus
ir nesuprantamas teisinis tekstas norminiame administraciniame akte yra neteisėtas, be
kita ko, todėl, kad sukelia teisinį neapibrėžtumą, dėl kurio teisinių santykių dalyviams
apribojama galimybė numatyti, koks elgesys bus laikomas neteisėtu. Taikant teisę yra
įprasta, kad kartais jos turiniui atskleisti turi būti pasitelkiama profesionalų teisinė pagalba ar, be kita ko, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
363 straipsniu, dėl išaiškinimo kreipiamasi į atsakingą viešojo administravimo subjektą,
kuris turi bendrą pareigą teikti konsultacijas. Kadangi poreikis aiškinti norminius administracinius aktus yra neišvengiamas, kiekvienu atveju turi būti protingai atsižvelgiama į
tai, ar teisinis tekstas nėra klaidinantis ir ar jo prasmė gali būti atskleidžiama jį analizuojant sistemiškai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. birželio 12 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-10-822/2018).
50. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos,
kad teisės aktui esant ne visiškai aiškiam, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimai savaime nėra pažeidžiami, jeigu asmuo iš atitinkamos
nuostatos formuluotės ir jos aiškinimo teismų praktikoje gali žinoti, kokie veiksmai ar
neveikimas prieštarauja šiai teisės normai (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo
2008 m. vasario 12 d. sprendimą byloje Kafkaris prieš Kiprą, pareiškimo Nr. 21906/04,
2012 m. kovo 6 d. sprendimą byloje Huhtamaki prieš Suomiją, pareiškimo Nr. 54468/09,
2013 m. balandžio 18 d. sprendimą byloje Rohlena prieš Čekijos Respubliką, pareiškimo
Nr. 59552/08, 2015 m. spalio 20 d. sprendimą byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 35343/05).
51. Vertinant ginčijamą teisinį reguliavimą nurodytų nuostatų kontekste, nėra pagrindo daryti išvadą, jog ginčijami Metodikos punktai bei juose vartojamos sąvokos yra
dviprasmiškai, nesuprantamai, prieštaringai, netiksliai (ne pagal tikrąją jų prasmę) suformuluotos ar iš jų turinio būtų visiškai neaišku, kaip atliekant turto vertinimą, turėtų
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būti taikomi lyginamasis ir pajamų turto vertinimo metodai. Šiame procesiniame teismo sprendime jau konstatuota, kad turto vertinimas atliekamas, vadovaujantis ne tik
Metodikos nuostatomis, bet sistemiškai atsižvelgiant ir į kitus šiai veiklai skirtus dokumentus inter alia naujausių mokslinių tyrimų bei rinkos analizių rezultatus. Taip pat minėta, kad turto vertinimą turi teisę atlikti tik tam tikrą turto vertintojo kvalifikaciją įgijęs
fizinis asmuo, turintis specialių ekonomikos, finansų ir kitų mokslo sričių žinių. Taip pat
turto vertintojų veiklą prižiūri ekspertinė valstybės įstaiga (Tarnyba), kuri, be kita ko, teikia įvairias rekomendacijas turto vertinimo klausimais. Visa tai neleidžia teigti, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu tiek, kiek jame nėra pareiškėjo Seimo nario nurodomų nuostatų, būtų sudaryta teisinio neapibrėžtumo situacija.
52. Aptariamais aspektais taip pat pažymėtina, Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas yra konstatavęs, jog įstatymų leidėjo neišspręstus teisės taikymo klausimus gali
spręsti teismai, nagrinėjantys ginčus dėl atitinkamų teisės aktų (jų dalių) taikymo. Taigi
nagrinėjamose bylose taikydami įstatymus, kitus teisės aktus, juose vartojamas sąvokas
turi aiškinti nagrinėjantys bylas teismai (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarimą). Vadinasi, tiek, kiek pareiškėjo nurodytuose
Metodikos punktuose įtvirtintos sąvokos ar modeliai nėra aiškūs, jas turi aiškinti teismai,
nagrinėdami individualią situaciją ginčuose dėl turto vertinimo ataskaitų atitikties įstatymo reikalavimams ir turto vertės nustatymo teisingumo ir tinkamumo.
53. Taigi atsižvelgiant, be kita ko, į tai, jog lyginamojo ir pajamų turto vertinimo metodų taikymas tam tikra apimtimi yra nustatytas Metodikoje inter alia ginčijamuose jos punktuose, nustatydami turto vertę, vertintojai vadovaujasi ne tik ginčijamais
Metodikos punktais, bet ir Metodikoje nustatytu visuminiu teisiniu reguliavimu, taip pat
siekdami, kad turto vertė būtų nustatyta teisingai, sistemiškai atsižvelgia ir į kitus dokumentus (inter alia Tarptautinius vertinimo standartus ir Europos vertinimo standartus),
taip pat kitus šaltinius (rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų ir stabėjimų rezultatus), o
turto vertinimo veiklos valstybinei priežiūrai vykdyti yra paskirta ekspertinė valstybės
įstaiga, kuri, be kita ko, vertina turto vertinimo ataskaitų atitiktį Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimams, teikia rekomendacijas dėl dažniausiai pasitaikančių neatitikimų, konstatuotina, kad pareiškėjo ginčijami Metodikos punktai atitinka
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą
lyginamojo ir pajamų turto vertinimo metodų taikymo procedūras ir tvarką išsamiai
nurodyti Metodikoje.
54. Konstatavus, kad tiriami Metodikos punktai nurodyta apimtimi atitinka Turto
ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, nėra pagrindo daryti ir išvadą, jog ginčijamas teisinis reguliavimas prieštarauja konstituciniam įstatymo viršenybės
principui, reiškiančiam, kad, be kita ko, poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti
įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, poįstatyminiai teisės aktai turi
būti priimami remiantis įstatymais (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. kovo 5 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. vasario 7 d.,
2007 m. gegužės 5 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d., 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio
29 d., 2009 m. spalio 8 d. nutarimus).
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos 58.1, 58.2, 60, 76–78,
81, 82 punktai neprieštarauja konstituciniam įstatymų viršenybės principui bei Lietuvos
Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.

1.6. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. V-1197 patvirtintų Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino
programos 8.1.1 ir 13.3 punktų teisėtumo
Byloje nagrinėtas Lietuvos Respublikos Seimo narių prašymas ištirti, ar švietimo
ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 patvirtintos Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos (toliau – Egzamino programa) 8.1.1 ir 13.3 punktai (švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-879 redakcija) tiek,
kiek jose numatyta, kad kandidatas, atlikdamas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino užduotį, neprivalo aptarti į privalomų autorių sąrašą įtrauktų lietuvių autorių literatūros kūrinių (gali nesirinkti lietuvių autorių), atitiktį pirmiausiai Švietimo įstatymo
preambulėje, 3 straipsnio 4 punkte ir Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d.
nutarimu Nr. XII-745 patvirtintos Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos nuostatose nustatytiems švietimo tikslams ir uždaviniams, susijusiems su tautos tapatybės kūrimu, tautinės ir etninės kultūros perteikimu, sąlygų asmens brandžiai tautinei savimonei
formuotis laidavimu, tautos, krašto kultūros tęstinumo garantavimu, jos tapatybės išsaugojimu, taip pat lietuviškosios ir Lietuvos tapatybės ir kultūros ugdymo užtikrinimu (8,
12 punktai).
Brandos egzamino, įskaitant ir lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, pagrindinė paskirtis – įvertinti mokinio pasiekimus besimokant pagal vidurinio ugdymo programas, t. y. dvejų metų vidurinio ugdymo programas, kurios įgyvendinamos vadovaujantis
Vidurinio ugdymo programos aprašu, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis,
bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras (Švietimo įstatymo 11 str. 3 d.). Būtent pagal šias (vidurinio ugdymo), o ne pasiekimų patikrinimo, programas vykdomo vidurinio ugdymo, kurio paskirtis, be kita ko, – padėti asmeniui įgyti
tautinę ir pilietinę brandą (Švietimo įstatymo 11 str. 1 d.), metu ir yra įgyvendinami minėti
tikslai ir uždaviniai. Kitaip tariant, ne brandos egzaminu ir jo turinį inter alia nustatančia
atitinkama pasiekimų patikrinimo programa, o vidurinio ugdymo programomis, įgyvendinamomis pagal Švietimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, yra
siekiama numatytų tikslų bei uždavinių (21 punktas).
Nepagrįstais pripažinti pareiškėjų argumentai, kad kvestionuojamu teisiniu regu80
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liavimu paneigiama mokinių, įskaitant besimokančius mokyklose, kuriose mokomasi tautinių mažumų kalbomis, pareiga lietuvių kalbos ir literatūros kaip dalyko mokymosi metu
susipažinti, be kita ko, su į privalomų autorių sąrašą įtrauktų, t. y. ir lietuvių, autorių literatūros kūriniais, lietuvių literatūros (kultūros) ir istoriniu kontekstais. Egzamino programa
negali būti aiškinama ir kaip eliminuojanti Švietimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje mokykloms nustatytą pareigą vidurinį ugdymą įgyvendinti pagal patvirtintas vidurinio ugdymo programas (23 punktas).
Norminio administracinio akto (jo dalies) neteisėtumas negali būti grindžiamas
prielaida (nuomone), kad dėl šiame akte nustatyto reguliavimo atitinkamų teisinių santykių dalyviai galbūt nevykdys ar vengs vykdyti kituose teisės aktuose jiems nustatytas
pareigas (23 punktas).
Norminė administracinė byla nutraukta (25, 32 punktai).
Administracinė byla Nr. I-17-756/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00019-2018-9
Procesinio sprendimo kategorijos: 4.1; 25.5; 53.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. gruodžio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),
Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Mildos Vainienės,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjams Lietuvos Respublikos Seimo nariams A. A. ir S. Š.,
atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovams A. V. ir J. Š.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių A. A., L. K. ir S. Š. pareiškimą ištirti Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. V-1197, 8.1.1 ir 13.3 punktų teisėtumą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Lietuvos Respublikos Seimo nariai A. A., L. K. ir S. Š. su pareiškimu kreipėsi
į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydami ištirti, ar Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro (toliau – ir Ministras) 2011 m. liepos 1 d. įsakymu
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Nr. V-1197 (toliau – ir Įsakymas) patvirtintos Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos (toliau – ir Egzamino programa) (Ministro 2017 m. lapkričio 15 d.
įsakymo Nr. V-879 ir 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-931 redakcijos) 8.1.1 ir
13.3 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija)
14 straipsniui, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo preambulei, 3 straipsnio 4 punktui, 30 straipsnio 7 daliai ir Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtintos Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos (toliau – ir
Strategija) 7.2 ir 19.5 punktams.
2. Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais:
2.1. Pirminiu Įsakymu patvirtintos Egzamino programos 8.1.1 punkte buvo numatyta, kad dalyko žinias ir supratimą mokinys parodo, kai aptaria nurodytų autorių kūrinius, kultūrinį istorinį, biografinį ar meninį kontekstą. Tos pačios Įsakymo redakcijos
Egzamino programos 13.3 punktas numatė, kad prie kiekvienos temos pateikiamas sąrašas autorių, iš kurių vieną būtina pasirinkti: valstybiniam brandos egzaminui pateikiami
trys privalomi lietuvių autoriai iš Bendrosios programos išplėstinio kurso; mokykliniam
brandos egzaminui pateikiami keturi privalomi lietuvių autoriai iš Bendrosios programos
bendrojo kurso. Dabar galioja tokia šių punktų redakcija (Ministro 2017 m. lapkričio
15 d. įsakymo Nr. V-879 ir 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-931 redakcijos: dalyko žinias ir supratimą mokinys parodo, kai aptaria pagal Bendrąją programą privalomų
autorių kūrinius, kultūrinį istorinį, biografinį ar meninį kontekstą (8.1.1 p.); prie kiekvienos temos pateikiami du jai atskleisti tinkamiausi autoriai, vieną iš kurių rekomenduojama pasirinkti; egzamino užduoties sąsiuvinyje nurodomi visi privalomi autoriai, kuriais
kandidatas, atlikdamas egzamino užduotį, taip pat gali remtis (13.3 p.). Taigi pagal dabar
galiojančios redakcijos Egzamino programą, abiturientas, laikydamas lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzaminą, gali remtis bet kuriuo iš 36 mokykloje nagrinėtų autorių
(nebūtinai lietuvių) kūrinių. Lietuvių literatūros (kultūros) ir istorinio konteksto supratimas ir išmanymas nebėra privalomas. Vadinasi, lietuvių kalbos ir literatūros egzamine
lietuvių literatūra nebėra privalomas dalykas. Po minėtų pakeitimų mokiniai gali rinktis aptarti bet kurį iš 36 autorių, iš kurių 4 yra užsienio autoriai, o 2 autoriai patenka ir
į Lenkų gimtosios kalbos programą (A. Mickevičius ir Č. Milošas). Taigi Lietuvos lenkų mokyklų mokiniai gali lietuvių literatūros egzaminą išlaikyti, mokęsi tik pagal lenkų
gimtosios kalbos programą, o Lietuvos rusų mokyklų mokiniai – pasirinkę, pavyzdžiui,
V. Šekspyrą, kuris nagrinėjamas per gimtosios kalbos pamokas, bei rusų klasikos ar šiuolaikinės literatūros autorių. Lietuvių mokyklų mokiniai gali gauti 100 balų be lietuvių literatūros, jos kultūros ir istorijos išmanymo.
2.2. Aptarti pakeitimai atlikti tik laikant lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.
Kadangi Tautinių mažumų brandos egzamino programa minėtais įsakymais nebuvo pakeista, tautinių mažumų gimtųjų kalbų egzaminų metu vertinamas gimtosios literatūros
išmanymas. Tautinių mažumų brandos egzamino programoje nurodyta, kad žinias ir supratimą mokiniai parodo: aptardami nurodytų gimtosios literatūros autorių kūrybą, jos
savitumą, istorinį, kultūrinį kontekstą, pateikia pavyzdžių; žinodami gimtosios literatūros raidą, apibūdindami pagrindinius reiškinius ir idėjas; įvardydami tiesiogiai pasakytas mintis remiantis teksto visuma ir kontekstu.
2.3. Tiek anksčiau galiojusios redakcijos Egzamino programos, tiek šiuo metu galiojančios redakcijos Egzamino programos 8.1.4 punktas, kuriame pažymėta, kad moki82
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nys aptaria, kuo (ar) aktualūs nurodytų autorių kūriniai, po minėtų pakeitimų įgavo visai
kitą prasmę: iki pakeitimų temos būdavo formuluojamos iš lietuvių literatūros privalomų
kūrinių pilietine, egzistencine, pasaulėvokine ir panašia problematika. Iš 32 lietuvių literatūros programinių autorių per egzaminą būdavo pateikiama dvylika, tai yra 4 temos po
3 autorius. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, pakanka žinoti vieno autoriaus
kūrinį, nors kursas trunka dvejus metus.
2.4. Konstitucijos 14 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybinė kalba – lietuvių kalba.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 1999 m.
spalio 21 d. nutarime pažymėjo, kad konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas
reiškia, kad lietuvių kalba yra konstitucinė vertybė. Valstybinė kalba saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą
ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą. Valstybinė
kalba yra svarbi piliečių lygiateisiškumo garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir
teisėtus interesus. Kitame Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarime dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų mokslininkams buvo akcentuota, kad šis straipsnis yra
Konstitucijos I skirsnyje, kurio nuostatoms, kaip įtvirtinančioms ypatingas konstitucines
vertybes, yra nustatyta aukštesnio lygio konstitucinė apsauga – jos gali būti keičiamos
tik referendumu (Konstitucijos 148 straipsnio 2 dalis). Konstitucinis Teismas taip pat
yra pažymėjęs, kad lietuvių kalba yra ypatinga konstitucinė vertybė, ji yra lietuvių tautos
etninio ir kultūrinio savitumo pagrindas, tautos tapatumo ir išlikimo garantija. Lietuvių
kalba saugo tautos tapatumą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina valstybės vientisumą
ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savivaldos įstaigų veikimą. Valstybinė kalba –
bendrinė lietuvių kalba – yra tautos suvereniteto įteisinimo ir oraus bendravimo su pasauliu priemonė. Lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, statusas reiškia, kad turi būti
užtikrintas lietuvių kalbos funkcionavimas visose viešojo gyvenimo srityse. Vadinasi, kiekvienas Lietuvos gyventojas nuo pat vaikystės turi ne tik pareigą, bet ir teisę gyventi tokioje aplinkoje, kurioje įsišaknytų savo tautoje, savo kalboje, kultūroje, perimtų jos tradiciją, ją tęstų ir toliau kurtų. Todėl lietuvių kalbos ir literatūros ugdymas mokykloje susijęs
pirmiausia su tautos ir valstybės dvasinio gyvybingumo, atsparumo ir savikūros išlaikymu. Šis ugdymo dalykas apima lietuvių kalbą ir lietuvių literatūrą bei platų Europos kultūros kontekstą, kuris negali pakeisti lietuvių literatūros, kultūros ir istorijos mokymosi.
Aptarti Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pakeitimai įtvirtina mokyklinėje
lituanistikoje precedentą – abiturientai gali laikyti ir išlaikyti aukščiausiais balais lietuvių
kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą, neskaitę nė vieno nacionalinės literatūros kūrinio, jiems nebeprivaloma susipažinti ir Lietuvos istoriniu kultūriniu pasakojimu.
2.5. Švietimo įstatymo preambulėje įtvirtintas principas, pagal kurį švietimas saugo ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą, visuomenės gyvenimą – darnų ir solidarų, valstybės – pažangų ir saugų. To paties
įstatymo 3 straipsnio 4 punkte įtvirtintas tikslas perteikti asmeniui tautinės ir etninės
kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos
tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir dialogiškumą. Šio įstatymo 30 straipsnio 7 dalyje nustatytas imperatyvus reikalavimas, kad vi83
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sos bendrąjį ugdymą teikiančios mokyklos užtikrintų valstybinės kalbos mokėjimą pagal
švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrąsias programas. Šiuo metu galiojančios
redakcijos Egzamino programa Švietimo įstatyme įtvirtintų reikalavimų neatitinka.
2.6. Strategijoje nustatyta, kad ji remiasi Švietimo įstatyme, Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos
pažangos strategija „Lietuva 2030“ įtvirtintais vertybiniais principais, be kita ko, tautinės tapatybės, istorijos pažinimu grįsto tradicijos tęstinumo ir atvirumo kultūrų įvairovei (7.2 p.). Trečiajam Strategijos tikslui pasiekti numatyta užtikrinti lietuviškosios ir
Lietuvos tapatybės bei kultūros ugdymą (19.5 p.). Taigi šiuo metu galiojančios redakcijos
Egzamino programa akivaizdžiai neatitinka minėtų Strategijos nuostatų.
2.7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I26116/2013 yra pažymėjęs, kad pagal Konstitucijos 14 straipsnį valstybinė kalba Lietuvos
Respublikoje yra lietuvių kalba. Tokią pačią nuostatą įtvirtina ir Lietuvos Respublikos
valstybinės kalbos įstatymo 2 straipsnis. Šio įstatymo 12 straipsnis įpareigoja visas vidurines bendrojo lavinimo mokyklas išmokyti valstybinės kalbos valstybės nustatyta tvarka.
II.
3. Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ir atsakovas, Ministerija) atsiliepime prašo ginčijamą teisinį reguliavimą pripažinti teisėtu.
4. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
4.1. Konstitucijos 14 straipsnis įtvirtina lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusą, o pareiškėjų teiginiai dėl Egzamino programos nurodytų punktų prieštaravimo minėtai normai išimtinai susiję su lietuvių literatūra. Atsižvelgiant į Egzamino programos
turinį ir pavadinimo lingvistinę analizę, manytina, kad Konstitucijos 14 straipsnis taikomas brandos egzamino daliai, susijusiai su lietuvių kalba, bet ne literatūra. Ministro
įsakymais nebuvo keičiami reikalavimai lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų vertinimui.
Be to, lietuvių kalbos ir literatūros ugdymas organizuojamas, visų autorių kūryba – tiek
ugdymo, tiek egzamino metu – nagrinėjama lietuvių kalba.
4.2. Pagal Švietimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, vidurinis ugdymas vykdomas pagal dvejų metų vidurinio ugdymo programas. Jos įgyvendinamos, vadovaujantis
Vidurinio ugdymo programos aprašu, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis,
bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina Ministras. Taigi mokinio ugdymas organizuojamas ne pagal mokymosi pasiekimų vertinimo programą, t. y. ne pagal Egzamino
programą, o pagal Švietimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytus teisės aktus.
4.3. Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrosios programos (toliau – ir Bendroji programa) (Vidurinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų
Ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 2 priedas) 5.1.1 punkte nustatyta, kad Bendrosios programos paskirtis – apibrėžti lietuvių kalbos kaip mokomojo dalyko tikslą ir uždavinius, turinį, numatomus bendrojo ir išplėstinio kurso mokinių pasiekimus. Lietuvių kalbos ir literatūros
brandos egzamino, kaip ir kitų mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose
programose nustatytais pasiekimų lygiais ar (ir) profesiniais standartais, padėti priimti
sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos (Švietimo įstatymo 38 str. 1 d.). Egzamino
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programos paskirtis – apibrėžti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tikslus,
reikalavimus mokinių žinioms ir gebėjimams, egzamino užduoties tipus ir mokinių
darbų vertinimo principus (Egzamino programos 1 p.). Taigi lietuvių kalbos ir literatūros dalyko turinį nustato Bendroji programa, o ne Egzamino programa. Bendrosios programos 5.6.3.2 punkte aiškiai nurodyti 36 privalomi autoriai, keturi iš jų – visuotinės literatūros autoriai (V. Šekspyras, J. V. Gėtė, F. Kafka, A. Kamiu). Visi šie autoriai (lietuvių ir
visuotinės literatūros) bei jų kūriniai privalomai nagrinėjami lietuvių kalbos ir literatūros
pamokų metu, įgyvendinant dvejų metų vidurinio ugdymo programą. Todėl nepagrįsti
pareiškėjų teiginiai, kad lietuvių literatūros (kultūros) ir istorinio konteksto supratimas
bei išmanymas nebėra privalomas.
4.4. Pagal Egzamino programos 2 punktą, vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programą baigusiems mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas yra privalomas. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo“, 17 punkte numatyta, kad mokiniui leidžiama laikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jeigu jis iki pagrindinės sesijos šio
egzamino datos turi patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą
teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi mokinys, siekdamas įgyti vidurinį išsilavinimą (lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas – vienintelis privalomas brandos egzaminas, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą), privalo pasiekti bent patenkinamą mokymosi
pasiekimo lygį, o tam būtinas literatūros (kultūros) pažinimas (Bendrosios programos
5.6.2.1 punktas. Bendrasis kursas: mokinys apibūdina daugumą bendrajame kurse nurodytų Lietuvos ir lietuvių literatūros autorių. Išvardija Lietuvos ir lietuvių literatūros epochas; 5.6.2.2 punktas. Išplėstinis kursas: mokinys apibūdina daugumą išplėstiniam kursui nurodytų Lietuvos ir lietuvių literatūros autorių. Nurodo, kuo perskaityti kūriniai,
jų kūrėjai reikšmingi Lietuvos kultūros raidai ir dabarčiai. Nurodo lietuvių literatūros
raidos etapus, pagrindinius reiškinius ir idėjas. Atpažįsta literatūroje svarbiausius savosios ir visuotinės kultūros ženklus). Taigi yra nepagrįsti pareiškėjų teiginiai, kad pagal
Egzamino programą abiturientai gali laikyti ir išlaikyti aukščiausiais balais lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, neskaitę nė vieno nacionalinės literatūros kūrinio,
jiems nebeprivaloma susipažinti su Lietuvos istoriniu kultūriniu pasakojimu. Mokinys,
kuris neperskaitė nė vieno nacionalinės literatūros kūrinio, negalėtų pasiekti lietuvių
kalbos ir literatūros programoje numatyto patenkinamo pasiekimo lygio, todėl turėdamas nepatenkinamą metinį įvertinimą, negalėtų laikyti lietuvių kalbos ir literatūros
brandos egzamino. Be to, egzamino metu autorių pasirinkimą lemia ne mokinio norai,
o rašinio tema, nes pagal Egzamino programos 25.2 papunktį, nuliu visas rašinys vertinamas tada, kai mokinys nesirėmė nei vienu iš privalomų autorių arba parašė rašinį savo
sugalvota tema.
4.5. Egzamino programa parengta, vadovaujantis Bendrąja programa (Egzamino
programos 3.3 p.). Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas turi atitikti minėtoje
programoje numatytus uždavinius (Egzamino programos 4.2 p.). Bendrosios programos
uždaviniai yra, be kita ko, siekti, kad mokydamiesi išplėstinio kurso mokiniai: skaitytų
brandžiausius lietuvių ir visuotinės literatūros kūrinius, įgytų platų literatūrinį ir kultūrinį akiratį, lavintųsi meninį skonį (5.3.2 p.); kad mokydamiesi bendrojo kurso mokiniai:
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skaitytų brandžiausius lietuvių ir visuotinės literatūros kūrinius, plėstų literatūrinį ir kultūrinį akiratį, lavintųsi meninį skonį (5.3.1 p.). Taigi visuotinė literatūra yra Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko ugdymo turinio dalis. Galimybė brandos egzamino metu rašant
rašinį pasiremti visais privalomais autoriais (tiek lietuvių, tiek visuotinės literatūros) atitinka Bendrosios programos uždavinius ir mokinių teisėtą lūkestį, kad brandos egzaminą
bus galima laikyti iš to, kas mokytasi pagal vidurinio ugdymo programą.
4.6. Pareiškėjai teigia, kad ginčijamas teisinis reguliavimas neatitinka Švietimo
įstatymo preambulės, 3 straipsnio 4 punkto, 30 straipsnio 7 dalies, tačiau nepateikia jokių šį teiginį pagrindžiančių argumentų. Švietimo įstatymo preambulėje ir 3 straipsnio
4 punkte įvardyti principai bei tikslai keliami visai švietimo sistemai (Švietimo įstatymo
6 str.), todėl turi būti aiškinami ir taikomi sistemiškai, taip pat įvertinus atskirų švietimo
sistemos segmentų paskirtis. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymas pagal vidurinio ugdymo programą atitinka Švietimo įstatymo preambulę ir 3 straipsnyje įtvirtintus švietimo tikslus. Pareiškėjų nurodytame Švietimo įstatymo 30 straipsnio 7 punkte įvardijama
„švietimo ir mokslo ministro patvirtinta bendroji programa“ yra Bendroji programa, o
ne Egzamino programa. Ginčijamas teisinis reguliavimas padidino Egzamino programos
atitiktį Bendrajai programai, nes mokiniams leidžiama remtis visais privalomais autoriais, apie kuriuos mokėsi ugdymo proceso metu.
4.7. Pareiškėjai nepagrindžia ir teiginio, kad Egzamino programa neatitinka
Strategijos 7.2 bei 19.5 punktuose nurodytų nuostatų. Strategijos 7 punkte nurodyta, kokiais vertybiniais principais paremta pati Strategija, tačiau įvardyti principai nebūtinai
tiesiogiai taikomi visam ugdymo turiniui ar mokymosi pasiekimų vertinimo programoms. Kita vertus, Strategijos 7.2 punkte kalbama ne tik apie ,,tautinės tapatybės, istorijos pažinimu grįstos tradicijos tęstinumą“, bet ir apie „atvirumą kultūrų įvairovei“. Taigi
ginčijamas teisinis reguliavimas atitinka Strategijos 7.2 punkte įtvirtintą principą.
4.8. Strategijos 19.5 punkte nustatyta viena iš trečiajam Strategijos tikslui pasiekti
numatomų veiklos krypčių (uždavinių) – užtikrinti lietuviškosios ir Lietuvos tapatybės
ir kultūros ugdymą. Ugdymo turinį mokykloje reglamentuoja ne egzamino programos,
o bendrosios ugdymo programos, todėl minėta Strategijos norma tiesiogiai nėra taikoma ginčijamam teisiniam reguliavimui. Įgyvendinant Bendrąją programą ir kitų dalykų bendrąsias programas, užtikrinamas lietuviškosios ir Lietuvos tapatybės bei kultūros
ugdymas.
III.
5. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą posėdyje, gautos Nacionalinio
egzaminų centro ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuomonės.
6. Nacionalinio egzaminų centro nuomone, Egzamino programos 8.1.1 ir 13.3 papunkčiai yra teisėti. Pozicija grindžiama tuo, kad pagal Švietimo įstatymo 3 straipsnio
4 punktą, švietimo tikslai yra ne tik perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, bet ir Europos bei pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes. Vienas
iš dokumentų, kuriuo remiantis parengta Egzamino programa – Lietuvių kalbos ugdymo
bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose 2010–2014 metų strategija, patvirtinta Ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2455. Šia strategija siekiama „įtvirtinti lietuvių kalbos, kaip mokomojo dalyko, humanitarinio ugdymo paskirtį (12.1.1 p.),
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kalbą ugdyti kaip asmens mąstymo ir raiškos, tapatybės formavimosi būdą, remiantis literatūra formuoti asmeninį santykį su nacionaline kultūra ir suteikti bendruosius
Lietuvos ir Europos humanitarinės kultūros pamatus (12.1.1.1 p.). Egzamino programos
bendrosiose nuostatose taip pat nurodyta, kad siekis yra ne tik asmeninio santykio su
nacionaline kultūra, bet ir bendrųjų Lietuvos ir Europos humanitarinės kultūros pamatų formavimas. Egzamino programoje taip pat nurodyta, kad ji remiasi Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu
ISAK-970. Šioje strategijoje numatyta užtikrinti, kad išorinis vertinimas atitiktų ugdymo
programoje iškeltus tikslus ir numatytus mokinių pasiekimus (12.3 p.). Egzamino programos 4.2 punkte nurodyta, kad egzaminas turi atitikti Bendrojoje programoje numatytus uždavinius. Taigi galimybė rašant rašinį pasiremti visais privalomais autoriais
kaip tik ir įtvirtina šią nuostatą. Egzamino programos pakeitimai padidino jos atitiktį
Bendrajai programai, kadangi mokiniams leidžiama remtis visais privalomais autoriais,
apie kuriuos mokėsi. Ugdymo turinį mokykloje reglamentuoja ne egzamino, o bendrosios programos. Bendrojoje programoje akcentuojamas Lietuvos kultūros dialogiškumas,
polilogiškumas, būtinybė ugdyti platesnį kultūros supratimą, europietiškumą, o jis negali būti ugdomas be Europos kultūros išmanymo. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos
egzaminas yra vienintelis privalomas egzaminas. Egzaminą leidžiama laikyti kandidatui
„iki pagrindinės sesijos egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko įvertinimą“.
Bendrosios programos išplėstiniame kurse yra nurodyti 36 privalomi autoriai. Iš jų tik
keturi yra ne lietuvių literatūros autoriai (V. Šekspyras, J. V. Gėtė, F. Kafka, A. Kamiu).
Tikėtina, kad mokinys, nesusipažinęs su Lietuvos autorių kūryba, biografijomis ir kontekstais, neturės patenkinamo įvertinimo ir negalės laikyti egzamino. Egzaminas yra lietuvių kalbos ir literatūros, o ne lietuvių kalbos ir lietuvių literatūros. Žodis ,,literatūra“
šiame kontekste turėtų būti suprantamas plačiąja prasme, įtraukiant ir visuotinę literatūrą, nes Bendroji programa, kuria remiantis rengiama Egzamino programa, apima ne tik
lietuvių, bet ir visuotinę literatūrą.
7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuomone, laikantysis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą atskleisti temą gali remdamasis arba vienu iš dviejų pateiktų autorių, arba kuriais nors autoriais iš Bendrojoje programoje nurodytų autorių (tarp
jų yra 4 užsienio autoriai). Bendrojo ugdymo procesas vyksta valstybine kalba (Švietimo
įstatymo 30 str.). Bet kurio Bendrojoje programoje numatyto autoriaus kūryba ugdymo
procese ir per egzaminą nagrinėjama lietuvių kalba. Taigi Egzamino programos 8.1.1 ir
13.3 punktai neprieštarauja egzamino tikslui ,,įvertinti mokinių bendrąjį raštingumą –
gebėjimus sukurti rišlų argumentuotą tekstą laikantis taisyklingos kalbos reikalavimų“
(Egzamino programos 7.2 p.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad galimybė atlikti egzamino
užduotį nagrinėjant tik užsienio autoriaus kūrinį (ar kūrinius) kelia abejonių dėl brandos egzamino užduoties ir pavadinimo – lietuvių kalbos ir literatūros – atitikties. Taip
pat Egzamino programos 8.1.1 ir 13.3 papunkčiai ilgainiui gali sudaryti prielaidas mažinti kai kurių mokinių susidomėjimą lietuvių literatūra, skatinti mažiau gilintis į lietuvių autorių kūrinius, o tai neatitiktų Egzamino programoje numatyto egzamino tikslo –
siekti, kad mokiniai susidarytų lietuvių literatūros visumos vaizdą (Egzamino programos
4.2.4 p.).
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
8. Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – ir Seimas) nariai pateikė pareiškimą, prašydami atlikti tyrimą dėl Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – ir Ministras)
2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (toliau – ir Egzamino programa), 8.1.1 ir
13.3 punktų (Ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-879 redakcija) teisėtumo
(atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatoms).
9. Prašomas ištirti Egzamino programos 8.1.1 punktas (Ministro 2017 m. lapkričio
15 d. įsakymo Nr. V-879 redakcija) nustato, kad dalyko žinias ir supratimą mokinys, be
kita ko, parodo, kai aptaria pagal Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą (Vidurinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269, 2 priedas; toliau – ir Bendroji programa) privalomų autorių
(toliau – ir privalomi autoriai) kūrinius, kultūrinį istorinį, biografinį ar meninį kontekstą.
10. Egzamino programos 13.3 punkte (Ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo
Nr. V-879 redakcija) įtvirtinta, kad „prie kiekvienos temos pateikiami du jai atskleisti tinkamiausi autoriai, vieną iš kurių rekomenduojama pasirinkti; egzamino užduoties sąsiuvinyje nurodomi visi privalomi autoriai, kuriais kandidatas, atlikdamas egzamino užduotį, taip pat gali remtis“.
11. Primintina, kad būtent pareiškėjai, teikdami pareiškimą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymui ar (ir) Vyriausybės norminiam aktui, apibrėžia administracinės bylos dėl šio akto teisėtumo ribas. Tik aiškūs ir teisiškai motyvuoti pareiškėjų
argumentai paprastai leidžia proceso šalims bei bylą nagrinėjančiam administraciniam
teismui identifikuoti, kokia apimtimi kvestionuojama norminio administracinio akto
nuostatos (jos dalies) atitiktis įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir, atitinkamai,
apibrėžia norminio akto (jo dalies) teisėtumo tyrimo ribas. Su individualia byla nesusijusį pareiškimą (prašymą) nagrinėjantis administracinis teismas neturi teisės savo iniciatyva keisti norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribų (dalyko) (šiais klausimais
žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m.
lapkričio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014; 2015 m. rugsėjo
3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015; išplėstinės teisėjų kolegijos
2015 m. lapkričio 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-17-492/2015 ir kt.).
12. Šių proceso taisyklių kontekste analizuodama pareiškimo turinį, išplėstinė
teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjai iš esmės akcentuoja, kad, skirtingai nei pirminės Egzamino programos redakcijos nuostatose, prašomais ištirti ir kitais šio norminio
administracinio akto punktais nebėra numatyta kandidato pareiga, atliekant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino užduotis, aptarti į privalomų autorių sąrašą įtrauktų
lietuvių autorių literatūros kūrinių. Savo ruožtu vertintina, kad pareiškėjai nagrinėjamu
atveju iš esmės abejoja ginčijamų Egzamino programos nuostatų teisėtumu tiek, kiek jose
(nuostatose) numatyta, kad kandidatas, atlikdamas lietuvių kalbos ir literatūros brandos
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egzamino užduotį, neprivalo aptarti į privalomų autorių sąrašą įtrauktų lietuvių autorių
literatūros kūrinių (kandidatas, atlikdamas užduotį, gali rinktis aptarti bet kuriuos į privalomų autorių sąrašą įtrauktus autorius, įskaitant užsienio autorius, ir nesirinkti lietuvių
autorių).
V.
13. Pareiškėjai minėta apimtimi, be kita ko, abejoja Egzamino programos 8.1.1
ir 13.3 punktų (Ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-879 redakcija) atitiktimi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau tekste remiamasi 2011 m. kovo 17 d.
įstatymo Nr. XI-1281 redakcija, išskyrus atskirai nurodytus atvejus) preambulės trečiam sakiniui (jo daliai), 3 straipsnio 4 punktui ir Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtintos Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos (toliau – ir
Strategija) 7.2 ir 19.5 punktams.
14. Švietimo įstatymo preambulės trečias sakinys įtvirtina, kad „švietimas saugo
ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą,
visuomenės gyvenimą – darnų ir solidarų, valstybės – pažangų ir saugų“. Pareiškėjai iš
esmės abejoja minėtų Egzamino programos nuostatų atitikimu tik sakinio daliai, kurioje minimas tautos tapatybės kūrimas.
15. Pagal pareiškėjų nurodomą šio įstatymo 3 straipsnio 4 punktą vienas iš švietimo tikslų – „perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei
savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir dialogiškumą“. Atskirai pastebėtina, kad įstatymų leidėjas eksplicitiškai yra nurodęs, kad ugdymo turinys inter alia kuriamas Švietimo
įstatymo 3 straipsnyje, t. y. ir pareiškėjų nurodytame 4 punkte, įtvirtintiems švietimo
tikslams įgyvendinti (Švietimo įstatymo 4 str. 2 d.).
16. Strategijos 7.2 punkte yra nurodytas vertybinis principas, kuriuo remiantis
buvo priimtas šis dokumentas (Strategija), – „tautinės tapatybės, istorijos pažinimu grįsto
tradicijos tęstinumo ir atvirumo kultūrų įvairovei.“ Trečiasis Strategijos tikslas, įtvirtintas
šio akto 13.3 punkte, – „užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams <...> palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi <...>
poreikius.“ Pareiškėjų nurodomas Strategijos 19.5 punktas numato vieną iš šiam tikslui
pasiekti reikalingų veiklos krypčių (uždavinių) – „užtikrinti lietuviškosios ir Lietuvos tapatybės ir kultūros ugdymą.“ Paminėtina, kad Strategija – Švietimo įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas švietimo planavimo dokumentas, nustatantis Lietuvos švietimo
politikos prioritetus, ilgalaikius švietimo tikslus, švietimo turinio kaitos kryptis, finansavimo prioritetus. Švietimo planavimo paskirtis – įvertinus švietimo būklę ir atsižvelgus į
visuomenės švietimo poreikius, nustatyti ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus ir
uždavinius, apibrėžti prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti (Švietimo įstatymo
54 str. 1 d.).
17. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šios Nutarties 13 punkte nurodytomis
Švietimo įstatymo ir Strategijos nuostatomis iš esmės yra nustatomi tam tikri bendri
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(bendro pobūdžio) reikalavimai (tikslai ir uždaviniai) ugdymo turiniui, kuris yra apibrėžiamas kaip dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant
(Švietimo įstatymo 2 str. 35 d. (2016 m. balandžio 7 d. įstatymo Nr. XII-2290 redakcija).
18. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad ugdymo turinį sudaro „<...> tai, ko mokoma ir mokomasi, kaip mokoma ir mokomasi, kaip vertinama mokinių pažanga ir pasiekimai, kokios mokymo ir mokymosi priemonės naudojamos“ (Švietimo įstatymo 4 str. 1 d.).
Jau minėtoje Švietimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ugdymo turinys kuriamas šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems švietimo tikslams įgyvendinti, o konkretus ugdymo turinys kuriamas ir sistemingai atnaujinamas, be kita ko, atsižvelgiant į atitinkamos
grupės ar tipo mokyklai keliamus ugdymo, mokymo tikslus, besikeičiančios socialinės ir
kultūrinės aplinkos lemiamus Lietuvos visuomenės poreikius, vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių turimą patirtį, ugdymosi poreikius ir interesus (t. y. ugdymo turinys kuriamas (keičiamas) inter alia atsižvelgiant ir į Strategiją (Švietimo įstatymo
54 str. 1 ir 2 d.). Šių reikalavimų turi būti laikomasi, be kita ko, rengiant bendrajam ugdymui, t. y. ir viduriniam ugdymui (Švietimo įstatymo 2 str. 2 d.), skirtas švietimo programas
bei mokymosi pasiekimų patikrinimų programas (Švietimo įstatymo 4 str. 3 d.).
19. Vis dėlto pastaroji nuostata negali būti aiškinama taip, kad tokios pasiekimų
patikrinimų programos, kaip Egzamino programa, yra skirtos šios Nutarties 13 punkte
nurodytose Švietimo įstatymo ir Strategijos nuostatose įtvirtintiems reikalavimams (tikslams, uždaviniams) įgyvendinti.
20. Iš tiesų mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – „padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais ar (ir) profesiniais standartais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos“ (Švietimo įstatymo 38 str. 1 d. (2017 m. gruodžio
14 d. įstatymo Nr. XIII-889 redakcija). Byloje tikrinamo norminio administracinio akto
reguliuojamų santykių kontekste akcentuotina ir tai, kad brandos egzaminas yra skirtas mokymosi pagal vidurinio ugdymo programas pasiekimams patikrinti (Švietimo įstatymo 38 str. 4 d.). Tikrinamoje Egzamino programoje taip pat nurodyta, kad lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tikslai: įvertinti mokinių gebėjimus remtis lietuvių
kalbos ir literatūros programos žiniomis ir kultūrine patirtimi; įvertinti mokinių bendrąjį
raštingumą – gebėjimus sukurti rišlų argumentuotą tekstą laikantis taisyklingos kalbos
reikalavimų; įvertinti bendruosius mokinių gebėjimus spręsti problemas, analizuoti, interpretuoti ir vertinti; įvertintus mokinių pasiekimus palyginti su nustatytais pasiekimų
lygiais; sudaryti galimybes mokykloms ir kitiems socialiniams partneriams analizuoti lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) veiksmingumą (Egzamino programos 7.1–7.5 p.).
Egzamino programos 1 punkte aiškiai nurodyta, kad šio akto paskirtis – apibrėžti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tikslus, reikalavimus mokinių žinioms ir gebėjimams, egzamino užduoties tipus ir mokinių darbų vertinimo principus. Minėtų lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzamino tikslų kontekste svarbu akcentuoti ir tai, kad šio
egzamino dalies, susijusios su kandidato literatūros (kultūros) žinių ir gebėjimų (pasiekimų) vertinimu, turinys negali būti vertinamas atskirai nuo vidurinio ugdymo lietuvių
kalbos ir literatūros programos turinio. Kadangi, kaip matyti iš Bendrosios programos
nuostatų, lietuvių kalbos ir literatūros mokomąjį dalyką sudaro ne tik lietuvių, bet ir visuotinė literatūra, nėra pagrindo teigti, kad aptariama egzamino dalis turi būti skirta išimtinai patikrinti lietuvių literatūros (kultūros) žinias.
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21. Taigi, brandos egzamino, įskaitant ir lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą,
pagrindinė paskirtis – įvertinti mokinio pasiekimus besimokant pagal vidurinio ugdymo programas, t. y. dvejų metų vidurinio ugdymo programas, kurios įgyvendinamos
vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, Vidurinio ugdymo bendrosiomis
programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina Ministras (Švietimo įstatymo 11 str. 3 d.). Būtent pagal šias (vidurinio ugdymo), o ne pasiekimų patikrinimo,
programas vykdomo vidurinio ugdymo, kurio paskirtis, be kita ko, – padėti asmeniui
įgyti tautinę ir pilietinę brandą (Švietimo įstatymo 11 str. 1 d.), metu ir yra įgyvendinami minėti Švietimo įstatymo ir Strategijos tikslai ir uždaviniai, susiję su tautos tapatybės
kūrimu, tautinės ir etninės kultūros perteikimu, sąlygų asmens brandžiai tautinei savimonei formuotis laidavimu, tautos, krašto kultūros tęstinumo garantavimu, jos tapatybės
išsaugojimu, taip pat lietuviškosios ir Lietuvos tapatybės ir kultūros ugdymo užtikrinimu.
Kitaip tariant, ne brandos egzaminu ir jo turinį inter alia nustatančia atitinkama pasiekimų patikrinimo programa, o vidurinio ugdymo programomis, įgyvendinamomis pagal Švietimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, įskaitant Bendrąją
programą, yra siekiama pareiškime nurodomų (Švietimo įstatymo preambulės trečiajame
sakinyje, 3 straipsnio 4 punkte ir Strategijos 7.2 ir 19.5 punktuose numatytų) tikslų bei
uždavinių.
22. Atsižvelgdama į šios Nutarties 20 punkte aptartus lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tikslus, įvertinusi Egzamino programos paskirtį ir joje įtvirtintas
nuostatas, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad šia pasiekimų patikrinimų programa nėra keičiamas ar koreguojamas (formuojamas) vidurinio ugdymo programų turinys,
nustatytas minėtoje Švietimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytuose dokumentuose; ginčijamomis norminio administracinio akto nuostatomis niekaip nėra paneigiami
inter alia Bendrojoje programoje nustatyti ugdymo turinio reikalavimai, kurie yra skirti
ir privalomi mokykloms, kuriose mokomasi lietuvių kalba arba tautinės mažumos kalba (Bendrosios programos 5.1.1 p.). Nagrinėjamu atveju pareiškėjai, kurie, kaip minėta,
ir apibrėžia norminės bylos nagrinėjimo ribas, neprašo ištirti Bendrosios programos ar
kitų norminių administracinių aktų, pagal kuriuos yra įgyvendinamos vidurinio ugdymo
programos (Švietimo įstatymo 11 str. 3 d.), ar jų dalies teisėtumo.
23. Atskirai paminėtina, kad Bendrojoje programoje aiškiai įvardyti lietuvių kalbos ir literatūros, kaip mokomojo dalyko, uždaviniai – be kita ko, siekti, kad mokydamiesi mokiniai: remdamiesi literatūra (kultūra), rašytų rišlius įvairios paskirties ir žanrų
tekstus; skaitytų brandžiausius lietuvių ir visuotinės literatūros kūrinius, plėstų literatūrinį ir kultūrinį akiratį; susidarytų lietuvių literatūros visumos vaizdą; remdamiesi kalbos
ir literatūros žiniomis bei Lietuvos literatūros (kultūros) raidos supratimu, autoriaus biografijos, istoriniu, kultūriniu kontekstu, įvairiais aspektais nagrinėtų, lygintų ir vertintų
kūrinius, aptartų jų sąsajas su dabartimi (Bendrosios programos 5.3 p.). Iš Bendrosios
programos 5.5.1, 5.6.1, 5.6.2 punktu, taip pat iš literatūros kurso turinio apimtį apibrėžiančio 5.6.3 punkto aiškiai matyti, kad aptariamoje vidurinio ugdymo programoje pagrindinis dėmesys yra skiriamas būtent lietuvių literatūrai (kultūrai). Todėl, be kita ko,
atsižvelgus ir į prieš tai pateiktą vertinimą dėl Egzamino programos turinio, nepagrįstais
pripažintini pareiškėjų argumentai, kad kvestionuojamu teisiniu reguliavimu paneigiama mokinių, įskaitant besimokančius mokyklose, kuriose mokomasi tautinių mažumų
kalbomis, pareiga lietuvių kalbos ir literatūros kaip dalyko mokymosi metu susipažinti,
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be kita ko, su į privalomų autorių sąrašą įtrauktų, t. y. ir lietuvių, autorių literatūros kūriniais, lietuvių literatūros (kultūros) ir istoriniu kontekstais. Egzamino programa negali
būti aiškinama ir kaip eliminuojanti Švietimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje mokykloms
nustatytą pareigą vidurinį ugdymą įgyvendinti pagal patvirtintas vidurinio ugdymo programas, įskaitant minėtą Bendrąją programą. Pareiškėjų argumentų kontekste akcentuotina ir tai, kad norminio administracinio akto (jo dalies) neteisėtumas negali būti
grindžiamas prielaida (nuomone), kad dėl šiame akte nustatyto reguliavimo atitinkamų
teisinių santykių dalyviai galbūt nevykdys ar vengs vykdyti kituose teisės aktuose jiems
nustatytas pareigas.
24. Išplėstinė teisėjų kolegija primena, kad norminio akto (jo dalies) teisėtumo
tyrimo ribos paprastai yra identifikuojamos pagal pareiškimą (prašymą) pateikusių pareiškėjų nurodytas konkrečias aplinkybes (argumentus), ypač tuomet, kai, kaip yra nagrinėjamu atveju, prašoma įvertinti norminio akto nuostatų atitiktį bendriesiems teisės
(teisinio reguliavimo, viešo administravimo, teisėkūros) principams ir (ar) bendrosioms
įstatymuose ir (ar) kituose 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). Jos (aplinkybės, argumentai) turi būti susijusios su prašomo atlikti tyrimo objektu, leisti proceso šalims ir teismui nustatyti bei apibrėžti administracinės
bylos dalyką ir nagrinėjimo ribas (šiuo klausimu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015;
2018 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017 ir kt.).
25. Atsižvelgdama į šioje Nutarties dalyje išdėstytus argumentus ir pagal šias proceso taisykles vertindama pareiškimo turinį, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
tiek Egzamino programos 8.1.1 ir 13.3 punktuose (Ministro 2017 m. lapkričio 15 d.
įsakymo Nr. V-879 redakcija), tiek Švietimo įstatymo preambulės trečiajame sakinyje,
3 straipsnio 4 punkte bei Strategijos 7.2 ir 19.5 punktuose nėra nustatyta tokio teisinio
reguliavimo, kurį pareiškėjai teigia esant nustatytą ir kuriuo remdamiesi kvestionuoja
norminio administracinio akto nuostatų teisėtumą. Tai nagrinėjamu atveju lemia vertinimą, kad aptariamoje pareiškimo dalyje nėra tyrimo dalyko (šiuo klausimu, pvz., žr.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. sausio
2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017; išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. liepos 20 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-8-662/2018; išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-23556/2018), todėl ši bylos dalis yra nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo
103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
VI.
26. Pareiškėjai taip pat abejoja Egzamino programos 8.1.1 ir 13.3 punktų (Ministro
2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-879 redakcija) atitiktimi Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 14 straipsniui, įtvirtinančiam, kad „valstybinė kalba – lietuvių kalba“, bei
Švietimo įstatymo 30 straipsnio 7 daliai – „visos bendrąjį ugdymą teikiančios mokyklos
turi užtikrinti valstybinės kalbos mokėjimą pagal [Ministro] patvirtintas bendrąsias
programas“.
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27. Atsižvelgdama į minėtų ir kitų Egzamino programos nuostatų turinį (ypač
Egzamino programos 4.2, 7, 8. 15–18, 22 p. (Ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo
Nr. V-1197, 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-879 redakcijos), išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad, kiek tai yra susiję su šios Nutarties 12 punkte nurodytomis bylos ribomis, tikrinamos norminio administracinio akto nuostatos reglamentuoja santykius,
susijusius su brandos egzamino dalimi, skirta įvertinti kandidato inter alia Bendrojoje
programoje numatyto literatūrinio (kultūrinio) ugdymo metu įgytas žinias ir susijusius
gebėjimus (pasiekimus); įpareigojimas atliekant egzamino užduotis aptarti vieno ar kelių
į privalomų autorių sąrašą įtrauktų autorių literatūros kūrinius akivaizdžiai nėra susijęs
su kandidato lietuvių kalbos (valstybinės kalbos) žinių ir gebėjimų vertinimu.
28. Tuo tarpu pareiškėjai, kvestionuodami tikrinamų Egzamino programos nuostatų atitiktį Konstitucijos 14 straipsniui, iš esmės apsiriboja cituojama oficialia konstitucine doktrina, išimtinai susijusia su lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos statusu, jos
reikšme, apsauga ir vartojimu; pareiškėjų nurodomuose Konstitucinio Teismo aktuose
nėra minima lietuvių literatūra inter alia Konstitucijos 14 straipsnio taikymo aspektu;
šis aspektas nėra aptartas ir pareiškime minimame Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 13 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I261-16/2013. Atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte pateiktą vertinimą dėl brandos egzamino paskirties bei tikslų, svarbu akcentuoti ir tai, kad pareiškėjų
bendro pobūdžio argumentai dėl su tautos ir valstybės dvasinio gyvybingumo, atsparumo ir savikūros išlaikymu nepatenka į klausimus, kuriems reguliuoti yra skirta tikrinama
Egzamino programa.
29. Nepagrįstais pripažinus šios Nutarties 23 punkte nurodytus pareiškėjų teiginius, taip pat šiame baigiamajame teismo akte konstatavus, kad brandos egzamino pagrindinė paskirtis yra patikrinti mokinių pasiekimus mokantis pagal vidurinio ugdymo
programas, tenka pripažinti, kad pareiškime iš esmės nėra pateiktas vertinimas (teisiškai motyvuoti argumentai): (1) kaip Konstitucijos 14 straipsnis bei cituojama oficiali
konstitucinė doktrina, susijusi išimtinai su valstybinės kalbos statusu, implikuoja reikalavimą kompetentingam teisėkūros subjektui ginčo norminiame akte nustatyti, kad atlikdamas lietuvių kalbos ir literatūros egzamino užduotį kandidatas privalo aptarti į privalomų autorių sąrašą įtrauktų lietuvių autorių literatūros kūrinius, ir (ar) (2) kaip tokio
reguliavimo nenustatymas ginčo norminiame administraciniame akte pažeidžia minėtą
Konstitucijos nuostatą. Iš esmės nėra pateikta jokių argumentų ir dėl to, kaip pareiškėjų
ginčijamu reguliavimu paneigiama Švietimo įstatymo 30 straipsnio 7 dalyje mokykloms
nustatyta pareiga užtikrinti valstybinės kalbos mokėjimą.
30. Taigi, nagrinėjamu atveju aptariamoje pareiškimo dalyje iš esmės apsiribojama
teisės aktų nuostatų ir teismų praktikos, (tiesiogiai) nesusijusios su šioje byloje keliamais
klausimais, citavimu bei bendru (abstrakčiu) teiginiu (abejone) dėl galimo norminio
administracinio akto nuostatų neatitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams.
31. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nagrinėjant normines administracines bylas nuosekliai laikomasi pozicijos, kad pareiškėjas savo poziciją
dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais
argumentais; neturėtų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų ko93
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legijos 2018 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017 ir jame
nurodytą šio teismo praktiką). Be to, tinkamai nepagrindus savo pozicijos dėl teisinio
reguliavimo neatitikimo aukštesnės galios teisės aktams, negalima nustatyti norminės
bylos dalyko, nagrinėjimo ribų ir apimties, suvaržoma proceso šalių teisė teikti paaiškinimus, teismo galimybė ruošti bylą teisminiam nagrinėjimui bei ją nagrinėti. Pareiškime
(prašyme) dėl norminio administracinio teisės akto teisėtumo ištyrimo negalima apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, taip pat vien tik tvirtinimu, kad norminis administracinis aktas prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 5 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I-14-552/2017; 2018 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. eA-1087-520/2018 ir kt.).
32. Atsižvelgdama į šias proceso taisykles, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad
prieš tai nurodyti pareiškimo trūkumai nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą pagrindą nutraukti norminės bylos dalį ir dėl pareiškėjų prašymo ištirti Egzamino programos
nuostatų atitiktį Konstitucijos 14 straipsniui bei Švietimo įstatymo 30 straipsnio 7 daliai
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu,
116 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija
n u t a r i a:
Nutraukti norminę administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos
Seimo narių A. A., L. K. ir S. Š. pareiškimą ištirti Lietuvių kalbos ir literatūros brandos
egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197, 8.1.1 ir 13.3 punktų teisėtumą.
Nutartis neskundžiama.
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2.1. Dėl išvados pateikimo, ar savivaldybės tarybos narys nesulaužė priesaikos
frakcijai nedelegavus savo atstovų į Kontrolės komitetą
Dėl savivaldybės tarybos nario teisės kreiptis į Vyriausybę dėl laikino tiesioginio
valdymo įvedimo savivaldybėje suderinamumo su savivaldybės tarybos
nario priesaika
1. Negali būti pripažįstama, kad savivaldybės tarybos narys nevykdė pareigos deleguoti kandidatus į Kontrolės komitetą – tokia pareiga jam nenumatyta, tai yra frakcijos pareiga. Tačiau iš savivaldybės tarybos nario priesaikos tarybos nariams, be kita ko,
kyla elgesio standarto reikalavimai kaip kolegialių organų nariams. Jeigu tarybos narys
jų nesilaiko ir dėl to yra sutrikdoma vietos savivaldos organo veikla (be kita ko, frakcija neįvykdo pareigos pateikti kandidatus į Kontrolės komitetą), gali būti pripažįstama, kad savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką. Tiriant šį klausimą turi būti atsižvelgiama į jo
konkrečius veiksmus ar neveikimą (24 punktas).
2. Savivaldybės tarybos nario priesaika, įpareigojanti gerbti ir vykdyti Konstituciją
ir įstatymus bei sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti
nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus, reiškia vykdymą visų
įstatymų, kurie išleisti balansuojant tiek savivaldybės, tiek viešuosius interesus apskritai.
Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje institutas yra viena iš šio derinimo
apraiškų, skirta kraštutiniams atvejams, kada jį įvedus yra apsaugomi tiek konkrečios
savivaldybės, tiek viešieji interesai apskritai. Susiklosčius aplinkybėms, kuriose laikinas
tiesioginis valdymas yra būtinas, tinkamas savivaldybės tarybos nario priesaikos vykdymas reiškia tokio prašymo pateikimą, informuojant Vyriausybę apie susiklosčiusią padėtį,
o vengimas kreiptis dėl tiesioginio valdymo įvedimo, kada jis yra neatidėliotinai reikalingas, gali būti nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario priesaika. Kartu reikšminga,
kad iš savivaldybės tarybos nario nebūtų protinga reikalauti, jog kiekvienas jo teikimas
dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo būtų besąlygiškai pagrįstas, t. y. toks, kada vengimas jį pateikti būtų nesuderinamas su tinkamu savivaldybės tarybos nario priesaikos vykdymu, nepaisant to, ar išnagrinėjusi teikimą Vyriausybė tiesioginį valdymą įvedė, ar ne.
Savivaldybės tarybos narys turi teisę pateikti kreipimąsi į Vyriausybę dėl laikino tiesioginio
valdymo įvedimo ir naudojimasis ja gali būti laikomas nesuderinamu su priesaikos laikymusi tik išimtiniais atvejais, akivaizdžiai piktnaudžiaujant šią teisę įtvirtinančiomis teisės
normomis (41 punktas).
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Administracinė byla Nr. eI-24-822/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00028-2018-9
Procesinio sprendimo kategorija 40

IŠVADA
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. liepos 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant pareiškėjo Druskininkų savivaldybės tarybos atstovams Artūrui Skausmeniui
ir advokatui Pranui Makauskui,
atsakovams Antanui Balkei, Karoliui Kakliui, Viliui Semeškai ir atsakovų atstovui advokatui Arnui Uleckui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
Druskininkų savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos nariai Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška,
Antanas Balkė sulaužė priesaiką ir nevykdė jiems Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Druskininkų savivaldybės taryba (toliau – ir pareiškėjas, Taryba)
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar nariai
Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška ir Antanas Balkė
sulaužė priesaiką ir nevykdė jiems Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
2. Taryba prašyme nurodė, kad Tarybos opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos
nariai Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška ir Antanas
Balkė atsisakė dalyvauti svarstant klausimus, susijusius su Kontrolės komiteto sudarymu, nors turėjo vietoje 2017 m. balandžio 28 d. atsistatydinusių Kontrolės komiteto narių
deleguoti kitus atstovus. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje yra numatyta savivaldybės tarybos nario pareiga būnant tarybos frakcijoje ar grupėje deleguoti savo
atstovus į Kontrolės komitetą, todėl atsisakymas vykdyti šią pareigą leidžia teigti, kad
priesaikos sulaužymu kaltinami Tarybos nariai Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas
Domarkas, Vilius Semeška ir Antanas Balkė (toliau – ir kaltinami Tarybos nariai) pažeidė
Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį taip sulaužydami priesaiką, o sulaužydami
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priesaiką šiurkščiai pažeidė Vietos savivaldos įstatymą.
3. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį kiekvienoje savivaldybėje
privaloma sudaryti Kontrolės komitetą, į jį įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupių, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Jeigu savivaldybės taryba per Vietos
savivaldos įstatyme nustatytą laiką nesudaro Kontrolės komiteto savivaldybės teritorijoje,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje
įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 3 punktu, gali būti laikinai įvedamas tiesioginis valdymas.
4. Tarybos posėdyje 2018 m. kovo 29 d. buvo svarstomas klausimas dėl Kontrolės
komiteto pakeitimo ir šiame posėdyje dalyvavę Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai Karolis
Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška ir Antanas Balkė privalėjo vietoje atsistatydinusių Kontrolės komiteto narių deleguoti savo frakcijų kandidatus į Kontrolės komitetą. Prieš klausimo svarstymą kaltinami Tarybos nariai oficialiai
pareiškė, kad 2018 m. kovo 11 d. Mišri ir Liberalų sąjūdžio frakcijos kreipėsi į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę (toliau – ir Vyriausybė) prašydamos Vyriausybės teikti Lietuvos
Respublikos Seimui siūlymą įvesti Druskininkų savivaldybėje tiesioginį valdymą dėl
to, kad, jų nuomone, nėra sudarytas Kontrolės komitetas, taip pat pareikšdami, kad kol
negaus atsakymo iš Vyriausybės dėl tiesioginio valdymo įvedimo, jie atsisako dalyvauti
svarstant klausimus, susijusius su Kontrolės komiteto sudarymu ir atsisakė deleguoti savo
narius į Kontrolės komitetą, paliko posėdžių salę.
5. Šiais veiksmais kaltinami Tarybos nariai pažeidė pareigą į Kontrolės komitetą
deleguoti savo atstovus, kylančią iš Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies ir
pripažįstamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje. Šios pareigos jie
nevykdė iš anksto susitarę, žinodami galimas šio neveikimo pasekmes – kad tai sudaro
prielaidas Vyriausybei svarstyti galimybę teikti Seimui siūlymą įvesti Druskininkų savivaldybėje laikinąjį tiesioginį valdymą. Inicijuoti šį valdymą prašė patys į Kontrolės komitetą narių nedelegavę kaltinami Tarybos nariai, taigi, jie veikė tyčia, iš anksto susitarę,
t. y. suvokė savo veiksmų pobūdį, numatė, kad dėl jo gali atsirasti įstatymuose numatyti
padariniai, ir jų norėjo.
6. Nevykdydami Vietos savivaldos įstatymo įstatyme nustatytų pareigų kaltinami
Tarybos nariai taip pat pažeidė ir savivaldybės tarybos nario priesaiką, kuria buvo įsipareigoję sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas. Visos įstatyme nustatytos pareigos yra vienodai svarbios tarybos nario veikloje, todėl bet kurios pareigos
nevykdymas suponuoja priesaikos sulaužymą. Kaltinamų Tarybos narių veiksmai nesuderinami su tarybos nario sąžiningu veikimu nurodytu priesaikoje ir šis šiurkštus įstatymo pažeidimas kartu lemia priesaikos sulaužymą. Prašyme taip pat pažymima, kad
Taryboje tiriant šiuos pažeidimus kaltinamiems Tarybos nariams buvo suteikta galimybė
pateikti paaiškinimus dalyvaujant pažeidimus tyrusios komisijos posėdžiuose, o neturint
galimybės dalyvauti posėdyje, pateikti paaiškinimą raštu, tačiau kaltinami Tarybos nariai
komisijos posėdyje nedalyvavo.
II.
7. Rengiant nagrinėti administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovų Druskininkų savivaldybės tarybos narių Karolio
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Kaklio, Juozo Šarkaus, Romualdo Domarko, Viliaus Semeškos ir Antano Balkės atsiliepimas į prašymą, kuriame prašoma pateikti išvadą, jog Druskininkų savivaldybės tarybos nariai Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška ir
Antanas Balkė savo veiksmais nesulaužė priesaikos ir vykdė jiems įstatymuose nustatytus
įgaliojimus.
8. Atsakovai atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo prašymas ir jame išdėstyti argumentai yra nepagrįsti, nes Tarybos dauguma nuo pat kadencijos pradžios ignoravo ir pažeidinėjo opozicinių Mišrios ir Liberalų sąjūdžio frakcijų teises deleguoti ir turėti savo
atstovus Kontrolės komitete, o Kontrolės komitetas veikė ir be opozicinių frakcijų deleguotų atstovų.
9. Nuo pat šios kadencijos Tarybos veiklos pradžios Druskininkų savivaldybės tarybos dauguma, kurios iniciatyva ir buvo pateiktas šis prašymas Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui, vadovaujama Tarybos mero Ričardo Malinausko, nuolat ignoravo ir pažeidinėjo Tarybos opozicijos ir atskirų jos narių teises, ypač Kontrolės komiteto formavimo procese. Nesilaikant Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalies reikalavimų Taryba nesudarė Kontrolės komiteto iki pat 2015 m. gruodžio 30 d. Iki
tol Kontrolės komitetas nebuvo sudarytas ir tuo pačiu nebuvo tvirtinamas mažumos
(opozicijos) siūlomas kandidatas į Kontrolės komiteto pirmininkus. Taigi, dėl Tarybos
daugumos kaltės Taryba beveik visus 2015 metus veikė be Kontrolės komiteto. Nuo to
laiko Taryboje buvo bandoma varžyti opozicijos teises, be kita ko, ir teisę skirti narius
į Kontrolės komitetą. 2015 m. birželio 30 d. į Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą buvo įtrauktas Tarybos mažumos (opozicijos) teisę siūlyti kandidatus į
Kontrolės komitetą paneigiantis ribojimas, kad į Kontrolės komitetą tą pačią kandidatūrą
galima siūlyti du kartus. Šis ribojimas vėliau administraciniuose teismuose buvo pripažintas prieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms.
10. 2015 m. gruodžio 30 d. sudarius Kontrolės komitetą į jį buvo paskirti Antanas
Balkė ir Karolis Kaklys, kurie 2017 m. balandžio 28 d. vykusiam Tarybos posėdyje iš
Kontrolės komiteto atsistatydino. Po to Taryboje Kontrolės komiteto sudarymo klausimu iš esmės susidarė analogiška situacija, kuri buvo 2015 metais, t. y. opozicinių frakcijų deleguojami atstovai į Kontrolės komitetą nebuvo patvirtinami Tarybos posėdžiuose.
Mišrios frakcijos ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos deleguojami kandidatai Vilius Semeška ir Juozas Šarkus nebuvo skiriami į Kontrolės komitetą Tarybos posėdžiuose, kurie vyko 2017 m. gegužės 30 d., 2017 m. liepos 10 d., 2017 m. rugpjūčio
29 d., 2017 m. rugsėjo 29 d., 2017 m. lapkričio 10 d., 2017 m. gruodžio 28 d., 2017 m.
vasario 8 d.
11. Dėl susiklosčiusios situacijos, t. y. dėl nuolat pažeidinėjamų opozicinių frakcijų teisių ir nesudaryto Kontrolės komiteto, Tarybos nariai Karolis Kaklys, Juozas Šarkus,
Romualdas Domarkas, Vilius Semeška ir Antanas Balkė kreipėsi į Lietuvos Respublikos
Vyriausybę su prašymu teikti siūlymą Lietuvos Respublikos Seimui laikinai įvesti tiesioginį valdymą Druskininkų savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatyme įtvirtintais pagrindais.
12. Aukščiau nurodytų faktinių aplinkybių visuma, t. y. tai, jog nuo pat Tarybos
kadencijos pradžios sudarant Kontrolės komitetą opozicijos deleguojami kandidatai
nebuvo skiriami į Kontrolės komitetą, opozicinių Mišrios ir Liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai nutarė ne tik kreiptis į Vyriausybę dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo,
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bet ir išreiškė politinį protestą nedalyvaudami 2018 m. kovo 29 d. vykusiame Tarybos
posėdyje. Nepaisant to, Tarybos opozicinių frakcijų teisės deleguoti ir turėti savo atstovus Kontrolės komitete ir toliau yra ignoruojamos. Mišrios ir Liberalų sąjūdžio frakcijų
deleguojami kandidatai į Kontrolės komitetą nebuvo paskirti ir po 2018 m. kovo 29 d.
vykusiuose kituose Tarybos posėdžiuose – 2018 m. balandžio 26 d. Tarybos posėdyje ir
2018 m. gegužės 30 d. Tarybos posėdyje.
13. Po Tarybos narių kreipimosi į Vyriausybę dėl pasiūlymo laikinai įvesti tiesioginį valdymą Druskininkų savivaldybės teritorijoje, pastaroji kreipėsi į Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministeriją (toliau – ir Vidaus reikalų ministerija) dėl nuomonės šiuo klausimu. Vidaus reikalų ministerija 2018 m. balandžio 10 d. raštu kreipėsi į
Tarybą prašydama sudaryti galimybę Druskininkuose organizuoti atsakingų Vidaus reikalų ministerijos atstovų susitikimą su Druskininkų savivaldybės meru ir su savivaldybės tarybos opozicinių frakcijų atstovais. Tačiau šis Vidaus reikalų ministerijos prašymas
buvo ignoruojamas, o opozicinių Mišrios ir Liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai apie susitikimą nebuvo informuoti (tokiu būdu galimai siekiant išvengti nepalankių aplinkybių
išdėstymo ir paaiškinimo Vidaus reikalų ministerijos atstovams).
14. Nepaisant Tarybos narių kreipimosi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2018 m. balandžio 19 d. raštu Nr. S-1254 buvo atsisakyta teikti siūlymą Lietuvos
Respublikos Seimui dėl laikino tiesioginio valdymo Druskininkų savivaldybės teritorijoje
įvedimo, kadangi Vyriausybės manymu šiuo konkrečiu atveju laikino tiesioginio valdymo įvedimas nebūtų proporcinga priemonė susidariusiai situacijai spręsti, nors tuo pačiu
raštu buvo pripažinta, kad Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas nėra
sudarytas taip, kaip numato Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalis ir 14 straipsnio 2 ir 3 dalys.
15. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
yra pažymėjęs, kad parlamentinės opozicijos pažiūromis ir politiniais tikslais grindžiamas demonstratyvus Seimo narių nedalyvavimas Seimo, Seimo komitetų, kitų struktūrinių padalinių, kurių nariais jie paskirti Seimo statuto nustatyta tvarka, posėdžiuose, t. y.
obstrukcija kaip politinio protesto rūšis ir parlamentinės veiklos metodas siekiant sutrukdyti priimti mažumai nepageidaujamą nutarimą, pagal Konstituciją tam tikrose situacijose gali būti vertinama kaip gana svarbi priežastis nedalyvauti juose, jei toks nedalyvavimas nėra nuolatinis. Šios Konstitucinio Teismo jurisprudencijos nuostatos aktualios
vertinant ir savivaldybės tarybos opozicijos veiksmus. Nagrinėjamu atveju Tarybos nariai nedalyvavo 2018 m. kovo 29 d. vykusiame Tarybos posėdyje atsižvelgdami į nuolatinį
opozicinių frakcijų teisių pažeidimą Kontrolės komiteto sudarymo procese, tuo išreikšdami politinį protestą, kuris nebuvo ir nėra nuolatinis, pasireiškė tik vieną kartą ir turėjo
tam pakankamą pagrindą.
16. Be to, opozicinės Mišri ir Liberalų sąjūdžio frakcijos neatsisakė teisės ir pareigos deleguoti savo atstovus į Kontrolės komitetą iš viso. Tarybos nariai protestuodami
nedalyvavo tik 2018 m. kovo 29 d. vykusiame Tarybos posėdyje. Visuose po to vykusiuose Tarybos posėdžiuose – 2018 m. balandžio 26 d. Tarybos posėdyje ir 2018 m. gegužės 30 d. Tarybos posėdyje – kaltinami Tarybos nariai dalyvavo ir siūlė kandidatūras į
Kontrolės komitetą, tačiau eilinį kartą deleguojami atstovai nebuvo patvirtinami.
17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog Vietos savivaldos įstatymas neįtvirtina konkrečių būdų ar (ir) sąlygų, kaip ir (ar) kurie opozicijos
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atstovai turėtų būti deleguojami į Kontrolės komitetą. Todėl darytina išvada, jog opozicinėms frakcijoms priklausančių savivaldybės tarybos narių kandidatūrų parinkimas,
teikimas ir galutinis jų tvirtinimas savivaldybės taryboje, tokiu būdu realizuojant Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio kiekvienai frakcijai numatytą pareigą deleguoti atstovus į Kontrolės komitetą, yra politinio, o ne teisiniais reikalavimais susaistyto ir, atitinkamai, administraciniame teisme revizuoti galimo, proceso dalis ir išdava. Taigi iš Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies išplaukiančius veiksmus – atstovų delegavimą
į Kontrolės komitetą – gali atlikti tik visa opozicinė frakcija in corpore (visi drauge), o
ne kiekvienas opozicijos narys atskirai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gegužės 30 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-15-556/2018). Dėl šios priežasties kaltinami Tarybos nariai, kaip atskiri tarybos
nariai, netgi negali būti laikomi pažeidę Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies,
kadangi šioje teisės normoje pareiga yra įtvirtinta opozicinei frakcijai, o ne tarybos nariui
atskirai. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio nuostatomis savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra yra taikytina savivaldybės tarybos nariui (kiekvienam atskirai), o ne frakcijai, kuri šiuo atveju nusprendė išreikšti politinį protestą. Pareiškėjo prašymas grindžiamas iš esmės ne kiekvieno savivaldybės tarybos nario
veiksmais ir pareigų pažeidimu atskirai, bet dviejų opozicinių frakcijų (in corpore) veiksmais ir neva pareigos pažeidimu, nors frakcija Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio
prasme net nelaikytina atsakomybės subjektu.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
18. Prašymų pateikti išvadą, ar savivaldybės narys sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų nagrinėjimas, be kita ko, reglamentuojamas
Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje, pagal kurį savivaldybės tarybos nario apkalta
pradedama ne mažesnės kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupės teikimu. Gavusi tokį
teikimą, savivaldybės taryba priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams
ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Pagal šio straipsnio 7 ir
8 dalis, savivaldybės taryba gali priimti sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados pateikimo apsvarsčiusi minėtą specialiai sudarytos komisijos išvadą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad šios
Vietos savivaldos įstatymo nuostatos suponuoja tai, kad teikdamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas) 120 straipsnyje nurodytą išvadą, teismas tyrimo ribas nustato atsižvelgdamas į savivaldybės tarybos sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir Vietos
savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje nurodytą komisijos išvadą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. birželio 17 d. išvada administracinėje byloje Nr. eI17-438/2016, 2016 m. liepos 7 d. išvada administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016).
19. Komisijos išvadoje, Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 28 d.
sprendime kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir su šiuo sprendimu pa100
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teiktame prašyme abejonės, ar Tarybos nariai Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas
Domarkas, Vilius Semeška ir Antanas Balkė sulaužė priesaiką ir nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų grindžiamos aplinkybe, kad kaltinami Tarybos nariai (1) nedelegavo atstovų į Tarybos Kontrolės komitetą bei (2) kreipėsi į Lietuvos Respublikos
Vyriausybę su prašymu dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
IV.
20. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad siektina, jog visi
valstybės pareigūnai vadovautųsi Konstitucija, teise ir jai paklustų, o Konstitucijai, teisei
nepaklūstantys asmenys neitų tokių pareigų, kurioms būtinas piliečių – valstybinės bendruomenės pasitikėjimas. Tai užtikrinant yra reikalinga vieša demokratinė valstybės pareigūnų veiklos kontrolė ir atsakomybė visuomenei (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2010 m. gegužės 13 d. nutarimai). Atsižvelgiant į šiuos
principus, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje yra įtvirtinta konstituciškai pagrįsta
savivaldybės tarybos teisė nustatyta tvarka priimti sprendimą, kuriuo savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras netenka savo įgaliojimų. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 10 dalį, tokį sprendimą savivaldybės taryba priima, jeigu
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad savivaldybės tarybos
narys ar savivaldybės tarybos narys – meras nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir / arba sulaužė priesaiką.
21. Savivaldybės tarybos nario priesaikos tekstas yra apibrėžtas Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario
pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas“ arba „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti
Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus“. Taigi, savivaldybės nario – mero priesaikos turinys susideda iš trijų elementų: (1) gerbti ir vykdyti
Konstituciją ir įstatymus, (2) sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir
(3) susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.
Frakcijos kandidatų į savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą pateikimas
22. Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnyje numatyti Kontrolės komitetai yra vietos savivaldos vidaus priežiūros organai, proporcingai sudaromi iš savivaldybės tarybos
frakcijų deleguotų atstovų. Vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi, Kontrolės komitetą yra
privaloma sudaryti kiekvienoje savivaldybėje.
23. Frakcijos pareigą deleguoti atstovus į savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atskleidė vadovaudamasis Vietos savivaldos
įstatymo 14 straipsniu, kuriame yra numatyta imperatyvi sąlyga Kontrolės komiteto sudėčiai: į jį turi įeiti vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų
atstovų skaičius. Kadangi, pareiga savivaldybės tarybai sudaryti Kontrolės komitetą, kaip
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struktūrinį savo dalinį, kyla ex lege (pagal teisę), taigi, iš to implicitiškai išplaukia, jog
savivaldybės tarybos opozicija turi pareigą į Kontrolės komitetą deleguoti savo atstovus
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1323-602/2015).
24. Pirmiausiai pažymėtina, kad pareiga deleguoti atstovus į Kontrolės komitetą
yra numatyta frakcijoms, bet ne atskiriems savivaldybės tarybos nariams. Kaip jau buvo
konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, iš Vietos savivaldos
įstatymo 14 straipsnio 2 dalies išplaukiančius veiksmus – atstovų delegavimą į Kontrolės
komitetą – gali atlikti tik visa opozicinė frakcija in corpore (visi, visi drauge), o ne kiekvienas opozicijos narys atskirai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m.
gegužės 30 d. išvada administracinėje byloje Nr. eI-15-556/2018). Dėl to nagrinėjamoje byloje negali būti pripažįstama, kad savivaldybės tarybos narys nevykdė aptariamos
pareigos deleguoti kandidatus į Kontrolės komitetą – tokia pareiga jam nenumatyta, tai
yra frakcijos pareiga. Tačiau iš savivaldybės tarybos nario priesaikos tarybos nariams,
be kita ko, kyla elgesio standarto reikalavimai kaip kolegialių organų nariams. Jeigu savivaldybės tarybos narys jų nesilaiko ir dėl to yra sutrikdoma vietos savivaldos organo
veikla (be kita ko, frakcija neįvykdo pareigos pateikti kandidatus į Kontrolės komitetą),
gali būti pripažįstama, kad savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką. Tiriant šį klausimą nagrinėjamoje byloje turi būti atsižvelgiama į jo konkrečius veiksmus ar neveikimą –
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, kad tai gali būti nustatoma įvertinus frakcijos narių individualiai ir savarankiškai atliktus veiksmus, kuriais
galėjo būti sulaužyta priesaika ir nevykdomi įstatymuose nustatyti įgaliojimai (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gegužės 30 d. išvada administracinėje byloje
Nr. eI-15-556/2018).
25. Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, kad pareiga deleguoti atstovus į
Kontrolės komitetą opozicinėms frakcijoms sustiprina jų galias daryti įtaką savivaldybės tarybos veiklai, be kita ko, užtikrinant veiklos skaidrumą. Pagal Vietos savivaldos
14 straipsnio 4 dalį Kontrolės komitetas teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos rezultatų (1 p.);
siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti
atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai (2 p.); svarsto savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki
einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui
tvirtinti (3 p.); įvertina savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų
teikia savivaldybės tarybai (4 p.); svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą
dėl jo (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu
rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos (5 p.); siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą
savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas
dėl audito rezultatų (6 p.); periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl
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savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atlikto finansinio
ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus
kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo
(7 p.); dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų
pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka
(8 p.); nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai (9 p.). Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas
valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 4 d.).
26. Šios Kontrolės komiteto funkcijos leidžia daryti išvadą, kad jo paskirtis yra
vietos savivaldos veiklos skaidrumas, be kita ko, prisidedant prie savivaldybės kontrolieriaus veiklos. Nagrinėjamu atveju, kaip pažymėjo bylos šalys, kaltinami Tarybos nariai
yra opozicinių Druskininkų savivaldybės tarybos frakcijų atstovai. Opozicinėms frakcijoms suteikiant galias dalyvauti Kontrolės komitete stiprinamos prielaidos demokratiškai subalansuotam savivaldybės valdymui, kuriame valdančiosios savivaldybės tarybos
daugumos bei savivaldybės merų galios yra ribojamos skaidrumo ir atskaitingumo bendruomenei principais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą proporcinio daugumos ir mažumos
atstovavimo principą, atskleidė, kad jo pagrindinis tikslas yra užtikrinti tarybos mažumos interesus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-718/2014, Administracinė jurisprudencija, 2014 m.,
Nr. 27, p. 266–273). Taigi, Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta opozicinės frakcijos teisė deleguoti savo atstovus į Kontrolės komitetą yra susijusi su mažumos interesų užtikrinimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gegužės
30 d. išvada administracinėje byloje Nr. eI-15-556/2018).
27. Aptarti principai suponuoja, kad Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos opozicinių frakcijų pareiga taip pat įgyvendina rinkėjų lūkesčius, kad būdami opozicijoje jų atstovai pagal galimybes dalyvaus savivaldybės valdyme ir stebės bei
naudodamiesi įstatymuose numatytomis priemonėmis prižiūrės valdančiosios savivaldybės tarybos daugumos bei savivaldybės merų veiklą. Antra vertus, savivaldybės tarybos
frakcijos narių delegavimas į Kontrolės komitetą yra politinio pobūdžio veikla (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gegužės 30 d. išvada administracinėje byloje Nr. eI-15-556/2018). Atitinkamai, sudėtingame politiniame kontekste įmanoma, kad
susiklostys tokios situacijos, kuriose atstovų nedelegavimas į Kontrolės komitetą gali atitikti frakciją sudarančių tarybos narių rinkėjų valią bei interesus ir juo bus įgyvendinami
demokratinio valdymo principai. Dėl to aplinkybė, kad opozicinė savivaldybės tarybos
frakcija nevykdo savo pareigos deleguoti atstovus į Kontrolės komitetą, savaime nėra pagrindas išvadai, kad tokią frakcijos veiklą įgyvendinę jos nariai sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką ar nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų – papildomai turi būti
įvertinama, ar faktiniame ir teisiniame kontekste kiekvienu individualiu atveju tai gali
būti laikoma šiurkščiu pažeidimu.
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28. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad
Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje numatytu mero priesaikos sulaužymu ir įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymu gali būti pripažįstami ne bet kokie, o šiurkštūs nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio
standartams (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016, Administracinė jurisprudencija, 2016 m.,
Nr. 32, p. 112–130, 2018 m. kovo 1 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2018).
Paprastai tai, ar nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams yra šiurkštūs ir sudarantys pagrindą Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui teikti išvadą, jog savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų, kiekvienu individualiu atveju
yra sprendžiama vadovaujantis konkrečiomis susiklosčiusiomis teisinėmis ir faktinėmis
aplinkybėmis, kartu įvertinant savivaldybės tarybos nario veiksmų pobūdį, jų turinį, atlikimo aplinkybes, veiksmų sistemingumą, pakartotinumą, trukmę, kitas reikšmingas
aplinkybes (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 1 d. išvadą
administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2018, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2018 m. gegužės 30 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-15-556/2018). Pabrėžtina,
kad veiksmų sistemingumas, pakartotinumas ir trukmė teismo praktikoje yra išskirta
kaip pavyzdiniai požymiai – kurio nors vieno iš jų konstatavimas savaime nesuponuoja
pažeidimo šiurkštumo. Kaip buvo išaiškinta pacituotose išvadose, kiekvienu individualiu atveju, be kita ko, atsižvelgiant į veiksmų ar neveikimo pobūdį, pažeidimo šiurkštumą
gali lemti individualios teisinės ir faktinės aplinkybės.
29. Frakcijos atstovų delegavimas į Kontrolės komitetą yra politinio pobūdžio veikla ir konstatuoti, kad ją vykdydamas savivaldybės tarybos narys ar meras sulaužo priesaiką, nevykdo įstatymuose nustatytų įgaliojimų, teismas turi teisę tik konstatavus pažeidimo šiurkštumą, t. y. esant reikšmingoms objektyvioms aplinkybėms (pavyzdžiui, buvo
sukelta didelė žala, tarybos nario pareigos nėra vykdomos sistemingai, buvo prisidėta
prie politinės korupcinės veikos, nukentėjo gyventojų ir viešieji interesai siekiant naudos
privačiais interesais ir pan.), kurios neabejotinai patvirtina, kad savivaldybės tarybos narys ar meras šiurkščiai nusižengė iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams.
30. Nagrinėjamas prašymas grindžiamas nurodant, kad 2018 m. kovo 29 d.
Tarybos posėdyje kaltinami Tarybos nariai atsisakė dalyvauti svarstant klausimus susijusius su Kontrolės komiteto sudarymu.
31. Byloje gauti posėdžių protokolai, patvirtina, kad kaltinamų Tarybos narių frakcijos nuolat teikė kandidatus į Kontrolės komitetą, tačiau Taryba jų netvirtino. Iš pateiktų
protokolų galima matyti, kad:
a. 2015 m. balandžio 28 d., 2015 m. gegužės 26 d., 2015 m. birželio 30 d., 2015 m.
rugpjūčio 31 d., posėdžiuose Taryba balsavo dėl Valdo Trinkūno ir Viliaus Semeškos skyrimo į Kontrolės komitetą ir jai nepritarė;
b. 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdyje buvo pasiūlytos Valdo Trinkūno ir Viliaus
Semeškos kandidatūros į Kontrolės komitetą, tačiau nebuvo pateiktos balsavimui motyvuojant tuo, kad jų kandidatūros buvo teiktos daugiau negu du kartus ir Tarybai balsuojant buvo nuspręsta skirti į Kontrolės komitetą Gražutę Kuneikienę kaip Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovę;
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c. 2015 m. spalio 30 d., 2015 m. gruodžio 30 d., 2017 m. gegužės 30 d. posėdžiuose buvo pasiūlytos Juozo Šarkaus ir Viliaus Semeškos kandidatūros į Kontrolės komitetą,
šios kandidatūros nebuvo pateiktos balsavimui Taryboje;
d. 2017 m. liepos 10 d. posėdyje buvo pasiūlytos Juozo Šarkaus ir Viliaus Semeškos
kandidatūros į Kontrolės komitetą, tačiau nebuvo pateiktos balsavimui motyvuojant tuo,
kad jų kandidatūros buvo teiktos daugiau negu du kartus;
e. 2017 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje buvo pasiūlytos Juozo Šarkaus ir Viliaus
Semeškos kandidatūros į Kontrolės komitetą, Taryba balsavimu joms buvo nepritarė, posėdyje Karolis Kaklys pažymėjo, kad Liberalų sąjūdžio frakcijos ir ,Mišrios frakcijos atstovų nėra Kontrolės komitete, todėl Kontrolės komitetas yra suformuotas neteisėtai ir,
jeigu tai nebus ištaisyta, bus imamasi veiksmų dėl tiesioginio valdymo įvedimo;
f. 2017 m. rugsėjo 29 d. 2017 m. lapkričio 10 d., 2017 m. gruodžio 28 d., 2018 m.
vasario 8 d. posėdžiuose buvo siūlomos Juozo Šarkaus ir Viliaus Semeškos kandidatūros
į Kontrolės komitetą, klausimo svarstymas buvo atidėtas motyvuojant tuo, kad Mišri ir
Liberalų sąjūdžio frakcijos nepateikė savo kandidatūrų į Kontrolės komitetą vadovaujantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.
32. Iš šių aplinkybių galima matyti, kad kaltinamų Tarybos narių frakcijos buvo
pateikusios savo atstovų kandidatūras į Kontrolės komitetą, tarp jų buvo ir kaltinami
Tarybos nariai, tačiau pateiktų kandidatų nepatvirtino Taryba arba jų nesvarstė motyvuojant tuo, kad yra pakartotinai teikiami tie patys kandidatai. Tai, kad šios frakcijos nepateikė kandidatų 2018 m. kovo 29 d. Tarybos posėdyje, po to, kai anksčiau jie nebuvo
patvirtinti Taryboje savaime paneigia prašyme nurodomą aplinkybę, jog frakcijos, kurių
nariai yra kaltinami Tarybos nariai, nevykdo pareigos deleguoti savo atstovus į Kontrolės
komitetą.
33. Kaltinamų Tarybos narių atsisakymas 2018 m. kovo 29 d. Tarybos posėdyje pasiūlyti savo frakcijų atstovus į Kontrolės komitetą nepasižymi sistemiškumu ir pakartotinumu. Kaltinami Tarybos nariai nurodė, kad jų veiksmai buvo politinio protesto išraiška
obstrukcijos forma prieš Tarybos daugumos veiksmus – atsisakymą tvirtinti jų frakcijų
pateiktus kandidatus į Kontrolės komitetą. Tai yra tarybos narių politinės veiklos dalis,
kuriai būdinga plati diskrecija – teisės aktai imperatyviai tarybos narių neįpareigoja kiekviename savivaldybės tarybos posėdyje siūlyti kandidatus į Kontrolės komitetą, todėl
nagrinėjamos bylos aplinkybėmis kaltinamiems Tarybos nariams anksčiau ne kartą teikus savo atstovaujamų frakcijų kandidatus į Kontrolės komitetą, bet jų nepasiūlius vėliau,
po to, kai Taryba kandidatūrų nepatvirtino, nėra pažeidžiama iš Vietos savivaldos įstatymo kylanti frakcijos pareiga deleguoti savo atstovus.
34. Pažymėtina, kad prašyme ir teismo posėdyje pareiškėjo nurodyta aplinkybė –
nedalyvavimas Tarybos 2018 m. kovo 29 d. posėdyje svarstant Kontrolės komiteto sudarymo klausimą šioje byloje netirtina kaip savarankiškas išvados teikimo pagrindas. Kaip
jau buvo minėta, nagrinėjamos bylos tyrimo ribas teismas nustato atsižvelgdamas į savivaldybės tarybos sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir Vietos
savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje nurodytą komisijos išvadą. Juose nedalyvavimas posėdžiuose nėra išskirtas kaip atskiras įgaliojimų netekimo pagrindas. Ši aplinkybė prašyme paminėta nurodant, kad kaltinami Tarybos nariai nevykdė savo pareigų atsisakę dalyvauti Tarybos posėdyje svarstant klausimus susijusius su Kontrolės komiteto
sudarymu. Taigi, tyrimo ribas apibrėžiančiuose procesiniuose dokumentuose atsisaky105
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mas dalyvauti svarstant Kontrolės komiteto sudarymą 2018 m. kovo 29 d. posėdyje pateikiamas ne kaip savarankiškas kaltinimas, bet kaip vieno galimo pažeidimo – kandidatų
į Kontrolės komitetą nedelegavimo – sudėtinė dalis, todėl įvertinus šių veiksmų rezultatą, jog kandidatai nebuvo pateikti Tarybos 2018 m. kovo 29 d. posėdyje, šiuo atveju,
nedalyvavimas posėdyje svarstant klausimą dėl Kontrolės komiteto sudarymo atskirai
netirtinas.
35. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta konstatuotina, kad Mišri ir Liberalų sąjūdžio
frakcijos teikė kandidatus į Kontrolės komitetą ir kaltinamų Tarybos narių atsisakymas
2018 m. kovo 29 d. Tarybos posėdyje pasiūlyti savo frakcijų atstovus į Kontrolės komitetą negali būti laikomas šiurkščiu savivaldybės tarybos nariams taikomų elgesio standartų
pažeidimu, todėl nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo išvadai, kad frakcijoms, kurių nariai yra Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška, Antanas
Balkė, nedelegavus atstovų į Tarybos Kontrolės komitetą šie Tarybos nariai sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką ir nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų.
Kreipimasis į Vyriausybę dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo
36. Laikinas tiesioginis valdymas savivaldybės teritorijoje, be kita ko, yra reglamentuojamas Vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatyme. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio
9 dalį, kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės
taryba netenka įgaliojimų arba savivaldybės tarybos įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi, jeigu savivaldybės taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl
aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje.
37. Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta, kad tiesioginis valdymas savivaldybės teritorijoje gali būti laikinai įvedamas, jeigu: savivaldybės taryba per Vietos savivaldos
įstatyme nustatytą laiką nepaskiria mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, nesudaro savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto ir (ar) nepaskiria šio komiteto pirmininko, nesudaro Vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės tarybos komisijų ir (ar) nepaskiria šių komisijų pirmininkų. Vadovaujantis Vietos
savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, komitetai savivaldybėse turi būti sudaryti per
du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos.
38. Taryboje nesudarius Kontrolės komiteto, į kurį įeitų visų frakcijų atstovai ir nepaskyrus jo pirmininko, remdamiesi Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo
savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kaltinami Tarybos nariai Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška, Antanas Balkė
2018 m. kovo 11 d. ir kovo 15 d. kreipėsi į Vyriausybę su pasiūlymu inicijuoti laikiną
tiesioginio valdymo įvedimą Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Vyriausybės kanceliarija 2018 m. balandžio 19 d. atsakymu įvertino, kad laikino tiesioginio valdymo įvedimas
šiuo atveju nėra proporcinga priemonė.
39. Vertinant šių veiksmų suderinamumą su savivaldybės tarybos nario priesaika ir savivaldybės tarybos nario pareigomis turi būti vadovaujamasi aukščiau išdėstytais
principais, taikomais savivaldybės tarybos nario politinei veiklai.
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40. Prašyme dėl išvados pateikimo nėra nurodyta įstatyme nustatyta pareiga,
kuri galėtų būti pažeidžiama pateikiant tokį kreipimąsi Vyriausybei, todėl šiuo aspektu yra reikšmingas kreipimosi pateikimo suderinamumas su savivaldybės tarybos nario
priesaika.
41. Savivaldybės tarybos nario priesaika, įpareigojanti gerbti ir vykdyti
Konstituciją ir įstatymus bei sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas
ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus, reiškia visų įstatymų vykdymą, kurie išleisti balansuojant tiek savivaldybės, tiek viešuosius
interesus apskritai, t. y. ne tik konkrečios savivaldybės, bet ir nacionalinius. Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje institutas yra viena iš šio derinimo apraiškų,
skirta kraštutiniams atvejams, kada jį įvedus yra apsaugomi tiek konkrečios savivaldybės,
tiek viešieji interesai apskritai. Susiklosčius aplinkybėms, kuriose laikinas tiesioginis valdymas yra būtinas, tinkamas savivaldybės tarybos nario priesaikos vykdymas reiškia tokio prašymo pateikimą, informuojant Vyriausybę apie susiklosčiusią padėtį, o vengimas
kreiptis dėl tiesioginio valdymo įvedimo, kada jis yra neatidėliotinai reikalingas, gali būti
su savivaldybės tarybos nario priesaika nesuderinamas. Kartu reikšminga, kad iš savivaldybės tarybos nario nebūtų protinga reikalauti, jog kiekvienas jo teikimas dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo būtų besąlygiškai pagrįstas, t. y. toks, kada vengimas jį pateikti
būtų nesuderinamas su tinkamu savivaldybės tarybos nario priesaikos vykdymu, nepaisant to, ar išnagrinėjusi teikimą Vyriausybė tiesioginį valdymą įvedė, ar ne. Savivaldybės
tarybos narys turi teisę pateikti kreipimąsi į Vyriausybę dėl laikino tiesioginio valdymo
įvedimo ir naudojimasis ja gali būti laikomas nesuderinamu su priesaikos laikymusi tik
išimtiniais atvejais, stipriai piktnaudžiaujant šią teisę įtvirtinančiomis teisės normomis.
42. Nagrinėjamu atveju kaltinami Tarybos nariai kreipėsi į Vyriausybę remdamiesi
objektyviai egzistavusia aplinkybe, kuri Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo
savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 3 punkte yra numatyta kaip laikino tiesioginio valdymo įvedimo pagrindas. Toks prašymas negali būti laikomas akivaizdžiai nepagrįstu ir nėra duomenų, kad kaltinami Tarybos nariai būtų veikę nesąžiningai.
Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad šiame faktiniame kontekste kaltinami Tarybos nariai, informuodami Vyriausybę apie pagrindą įvesti tiesioginį laikiną valdymą savivaldybės teritorijoje, veikė nepiktnaudžiaudami įstatymu ir nepažeidė savivaldybės tarybos nario priesaikos.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
t e i k i a i š v a d ą:
Druskininkų savivaldybės tarybos nariai Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas
Domarkas, Vilius Semeška, Antanas Balkė nesulaužė savivaldybės tarybos nario priesaikos ir vykdė jiems įstatymuose nustatytus įgaliojimus.
Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada yra galutinė ir
neskundžiama.
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2.2. Dėl teikimui pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos
nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą keliamų reikalavimų
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4–5 dalių nuostatas, teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo
procedūrą turi atitikti tam tikrus reikalavimus: turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne
vėliau kaip per vieną mėnesį nuo bent vieno iš pagrindų (savivaldybės tarybos narys ar
savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ar nevykdo jam šiame ar kituose
įstatymuose nustatytų įgaliojimų) paaiškėjimo, turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų
ne mažiau kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupę sudarančių asmenų. Atitinkamai teikimo turinyje turi būti pateikti siūlymus pradėti tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą pagrindžiantys argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai. Iš Vietos savivaldos įstatymo spręstina, jog komisija turi ištirti teikime pradėti tarybos
nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą nurodytus faktus ir pateikti išvadą – vertinimą dėl to, ar savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) tinkamai vykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus (85 punktas).
Administracinė byla Nr. eI-29-415/2018
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00038-2018-0
Procesinio sprendimo kategorijos: 40; 58.3

IŠVADA
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. lapkričio 26 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio,
Ramutės Ruškytės, Virginijos Volskienės ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Julijai Krinickienei,
dalyvaujant vertėjai Gitanai Aleliūnaitei,
specialistui Rimantui Zagreckui,
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovams Andriui Kačalinui, Artūrui Šulcui,
Astai Ivanauskienei ir Vytautui Grubliauskui,
atsakovui V. T. ir jo atstovei advokatei Nataljai Fočenkovai,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys V. T. (V. T.) sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau – ir pareiškėjas,
Taryba) kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą,
ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys V. T. (V. T.) (toliau – ir atsakovas) sulaužė
savivaldybės tarybos nario priesaiką.
2. Prašyme pateikti išvadą pareiškėjas nurodo, kad Tarybos narių komisija Teikime
pateiktiems faktams ištirti (toliau – ir Komisija), ištyrusi 2018 m. liepos 23 d. teikime
pradėti Tarybos nario V. T. įgaliojimų netekimo procedūrą dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymo nurodytus faktus (toliau – ir Teikimas), išnagrinėjusi papildomą medžiagą, Tarybos nario V. T. rašytinius paaiškinimus, 2018 m. rugsėjo 24 d. išvadoje (toliau – ir Išvada) nurodė, kad atsakovo veiksmai viešai menkinant Lietuvos
partizanų vadą A. R.-V. ir jo atminimą, skleidžiant žinomai neteisingą informaciją apie
šį asmenį, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nuostatoms, t. y.
Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies, 25 straipsnio 4 dalies, 28 straipsnio, 42 straipsnio
2 dalies nuostatoms ir pažeidžia Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse
(toliau – ir Kodeksas) įtvirtintus valstybės politikų elgesio principus, todėl galima teigti,
kad yra požymių, jog politikas sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką. Pareiškėjas,
apsvarstęs Komisijos pateiktą Išvadą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 8 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 13 punktu, 21 straipsnio 3 dalimi,
120 straipsniu, 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-186 pritarė Išvadai ir nusprendė
kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pagal Išvadoje nustatytas
faktines aplinkybes ir nurodytus teisinius motyvus pateikti išvadą, ar Tarybos narys V. T.
sulaužė tarybos nario priesaiką.
3. Paaiškindamas faktinę situaciją pareiškėjas nurodo, kad 2018 m. liepos 18 d.
Tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto (toliau – ir Komiteto) posėdyje buvo svarstomas A. R.-V. atminimo įamžinimo klausimas. Projekto „Dėl A. R.-V. atminimo įamžinimo“ svarstymo metu Tarybos narys V. T. pareiškė, kad dėl A. R.-V buvo nužudyta 8 000 taikių piliečių ir vaikų. Atsakovas teigė turįs tai patvirtinančią informaciją.
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184, (toliau – ir Reglamentas) 27.3,
27.8 punktais, komitetų posėdžiai yra atviri (jeigu nenusprendžiama kitaip), jie protokoluojami, daromi garso įrašai, pasirašyti posėdžių protokolai publikuojami savivaldybės interneto svetainėje. Taigi posėdyje dalyvavusių asmenų pasisakymai yra vieši. Į bylą
taip pat pateiktas socialiniame tinkle „Facebook“ V. T. puslapyje 2018 m. liepos 19 d.
17.24 val. patalpinto viešo įrašo dokumentas ir įraše rusų kalba paskelbti teiginiai. Teksto
vertimas iš rusų kalbos: „Klaipėdos miesto meras V. G. inicijavo projektą dėl pokarinio
nusikaltėlio A. R.-V. įamžinimo ant pedagoginio instituto sienos. Remiantis turimais
dokumentais ten, kur veikė jam pavaldžios gaujos, buvo užmušta apie 8 000 taikių gy109
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ventojų – suaugusiųjų ir vaikų. Jis dalyvavo taip vadinamuose „karo-lauko“ teismuose ir
asmeniškai skelbė mirtinus nuosprendžius taikiems Lietuvos gyventojams. Ekonomikos
ir finansų komitete užvirė karšta diskusija. Pagal šį projektą aštriai pasisakė tik komiteto
narys V. T. ir paklausė departamento direktorės, ar ji tikrai galvoja, kad Klaipėdoje reikia įamžinti žmogų, kuriam vadovaujant buvo užmušta 8 000 taikių Lietuvos gyventojų
ir jų vaikų? Departamento direktorė atsakė, kad ji neturi tokios informacijos, ir atsisakė priimti turimus šio veikėjo dalyvavimą įrodančius oficialius dokumentus. Manau, kad
tokiems tautos nusikaltėliams, nusikaltusiems taikiems gyventojams, yra ne vieta būti
įamžintiems mūsų Klaipėdos mieste. Tuo metu jis buvo laikomas nacionalinės banditų
grupuotės vadovu, o dabartiniame kontekste jį galima būtų pavadinti „teroristinės organizacijos lyderiu“, vykdžiusiu savos liaudies terorą. 2018 m. liepos 26 d. miesto taryboje
bus balsuojama šiuo klausimu. Tai pirmas atvejis, kai Klaipėdoje planuojama „nacionalinį nusikaltėlį“ paversti didvyriu.“
4. Pareiškėjo vertinimu, V. T. nepagrįstai remiasi Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 1957 m. rugsėjo 24/25 d. nuosprendyje nurodytais duomenimis ir ignoruoja kitus priimtus teismų sprendimus ir teisės aktus, kurie
paneigia atsakovo nurodytus teiginius. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę A. R.-V. nuopelnai Lietuvai buvo įvertinti, taip pat pripažinta, kad jis buvo neteisėtai represuotas ir
nuteistas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo 1991 m. kovo 19 d. pažymėjimas
Nr. 8-19958/91 patvirtina, kad A. R. buvo neteisėtai represuotas ir išbuvo laisvės atėmimo vietose nuo 1956 m. spalio 13 d. iki 1957 m. lapkričio 29 d. įvykdyto mirties nuosprendžio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs Lietuvos istorijai svarbią kasacinę
bylą dėl partizanų genocido, 2016 m. balandžio 12 d. nutartyje konstatavo, kad A. R.V. sulaikyme 1956 m. dalyvavęs LSSR saugumo struktūrų pareigūnas S. D. už padėjimą
vykdyti genocidą yra nuteistas pagrįstai (2016 m. balandžio 12 d. nutartis baudžiamojoje
byloje Nr. 2K-P-18-648/2016). Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartimi
buvęs KGB pareigūnas I. V. taip pat pripažintas kaltu dėl padėjimo vykyti genocidą, sulaikant partizanų vadą A. R.-V. (2016 m. liepos 8 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A124-518/2016). Pareiškėjas išdėstė informaciją apie A. R.-V. skirtus apdovanojimus ir
pažymėjo, jog šio asmens biografijos faktai buvo pateikti Tarybos nariams kaip Tarybos
sprendimo projekto „Dėl A. R.-V. atminimo įamžinimo“, svarstyto 2018 m. liepos 18 d.
Komiteto posėdyje, rengimo medžiaga.
5. Atsakovo vieši pareiškimai Komiteto posėdyje bei jo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ apie A. R.-V. prieštarauja Lietuvos institucijų nuostatai ir sprendimams,
kuriais šis asmuo laikomas Lietuvai ir jos žmonėms svarbia istorine asmenybe. Tokie pareiškimai taip pat vertintini kaip žinomai neteisingos informacijos skleidimas. Klaipėdos
apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro reikalavimu 2018 m. liepos 23 d. pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl V. T. pasisakymų apie A. R.-V. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 313 straipsnio 2 dalį – mirusiojo atminimo paniekinimas. Tarybos Etikos komisija 2018 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu konstatavo,
kad V. T. pažeidė Kodekse ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus, bei nusprendė dėl įtarimų, kad atsakovo veiksmuose gali būti nusikalstamos veikos požymių, perduoti tyrimo medžiagą Klaipėdos apygardos prokuratūrai.
Etikos komisija nustatė, kad V. T. veiksmai neatsakingi, nepagarbūs žmogui ir valstybei,
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niekinantys mirusio asmens atminimą, pakertantys pagarbą jo atminimui, lemiantys
žmonių panieką, kurstantys piliečių, tautų nesantaiką.
6. Pareiškėjas nurodo Konstitucijos 42 straipsnio 2 dalį ir pažymi, kad atsakovo
veiksmai, viešai menkinant A. R.-V. ir jo atminimą, skleidžiant žinomai neteisingą informaciją apie šį asmenį, taip pat vertintini kaip siekis iškreipti visuomenės nuomonę dėl
pagarbos šiam asmeniui bei dėl jo nuopelnų, prisidedant prie nepriklausomos Lietuvos
kūrimo. Toks V. T. elgesys laikytinas nesuderinamu su Konstitucijos saugomu valstybės
rūpinimosi Lietuvos istorijos vertybių apsauga principu bei pažeidžiantis viešuosius interesus. Valstybės rūpinimosi Lietuvos istorijos vertybių apsauga principas inter alia reiškia
valstybės pareigą apsaugoti šias vertybes nuo kitų asmenų neteisėto kėsinimosi.
7. Pareiškėjas vadovaujasi Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsniu bei
vertina, jog V. T. veiksmai galimai pažeidžiant baudžiamąjį įstatymą ir jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos dėl mirusiojo atminimo paniekinimo sietini su Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio pažeidimu, kadangi šio
politiko viešai paskelbti pareiškimai, be kita ko, dezinformuoja visuomenę, turi šmeižto
požymių, kursto tautinę nesantaiką ir visuomenės susiskaldymą, iškreipia ir sumenkina
Lietuvos istorinius įvykius, pakerta pagarbą mirusiojo atminimui. Be to, Tarybos Etikos
komisijos konstatuotos aplinkybės, kad atsakovas pažeidė Kodekse ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose
nustatytų valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus bei kad šio politiko veiksmuose, tikėtina, yra nusikalstamos veikos požymių, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad V.
T. veiksmai prieštarauja įstatymams, t. y. pažeidžia Kodekse įtvirtintus valstybės politikų elgesio principus bei yra nesuderinami su Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta konstitucine nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Valstybės ir savivaldos pareigūnai, kurie pažeidžia Konstituciją ir įstatymus, asmeninius ar grupinius
interesus iškelia aukščiau visuomenės interesų, savo veiksmais diskredituoja valstybės ar
atitinkamos gyventojų bendruomenės valdžią.
8. Atsakovo veiksmai viešai menkinant Lietuvos partizanų vadą A. R.-V. ir jo atminimą, skleidžiant žinomai neteisingą informaciją apie šį asmenį, prieštarauja anksčiau
įvardintoms Konstitucijos ir įstatymų nuostatoms, t. y. Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies, 25 straipsnio 4 dalies, 28 straipsnio, 42 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir pažeidžia
Kodekse įtvirtintus valstybės politikų elgesio principus, todėl yra pagrindas teigti, kad
politikas sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką. Atsakovo veiksmai buvo sąmoningi ir tendencingi, kadangi paskleistus teiginius apie A. R.-V. jis grindė tik vienu šaltiniu – LTSR Aukščiausiojo Teismo 1957 m. nuosprendžiu, kuris yra laikomas nelegitimiu,
ignoravo kitus teisės aktus ir teismo sprendimus, kuriais buvo pripažinta, kad A. R.-V.
nekaltas Lietuvos Respublikai ir atstatomos visos jo teisės. Tarybos narys nesivadovavo
objektyviais, prieinamais šaltiniais apie A. R.-V. asmenybę. Po pasisakymų 2018 m. liepos 18 d. Komiteto posėdyje, V. T. savo pareiškimus pakartojo ir papildė kitą dieną, raštu išdėstydamas juos socialiniame tinkle „Facebook“. Tai patvirtina politiko veiksmų išankstinį apgalvojimą ir jų tęstinumą. Rašytiniuose paaiškinimuose Komisijai atsakovas
palaikė poziciją, kurią buvo išdėstęs Komiteto posėdžio metu bei „Facebook“ paskyroje. Atsakovo elgesys po Komisijos tiriamų veiksmų atlikimo rodo, kad jis ir toliau laikėsi
savo nuostatų, kadangi nėra gauta duomenų, jog jis būtų atsiprašęs už savo pareiškimus,
prisipažinęs klydęs ir pan. Pažeidimų visuma yra nesuderinama su tarybos nario sąži111
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ningu veikimu, įtvirtintu priesaikoje, o pažeidimų pobūdis ir turinys rodo, kad tai yra
šiurkštūs ir akivaizdūs nusižengimai iš priesaikos ir įstatymų kylantiems tarybos nario
elgesio standartams.
II.
9. Rengiant nagrinėti administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo posėdyje, gautas atsakovo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario V. T. atsiliepimas, kuriame prašoma pareiškėjo prašymą atmesti ir administracinę bylą nutraukti,
o teismui nusprendus nagrinėti iš esmės – pripažinti, kad atsakovas priesaikos nesulaužė.
Atsiliepime išdėstomi tokie argumentai:
10. Atsakovas nurodo, kad Komisija ne tyrė, o vertino Teikime nurodytus pasisakymus, kurie jau buvo įvertinti aštuoniolikos pasirašančių Teikimą tarybos narių, nes
Teikime buvo pateiktas pasisakymų teisinis įvertinimas (kvalifikavimas). Komisija, gavusi ir dar neatlikusi pavesto tyrimo, jau turėjo tvirtą požiūrį į V. T. veiksmus, kaip visiškai melagingus pasisakymus, neatitinkančius tikrovės bei žalingus valstybei. Savo
Teikime tarybos nariai iš anksto konstatavo V. T. priesaikos sulaužymo faktą ir Komisijai
jau buvo pateiktas Teikime suformuluotas kaltinimas V. T. dėl įvairių norminių aktų
pažeidimų. Komisija turėjo ne vertinti, o tirti, ar atsakovo veiksmai buvo nukreipti į
Konstitucijoje ir Kodekse įtvirtintas teisės normas, ir kuo pasireiškė inkriminuojami pažeidimai. Komisija turėjo atsiriboti nuo Teikime išdėstytos tvirtos pasirašiusių asmenų
pozicijos, kruopščiai, nepažeidžiant norminių aktų tirti Teikime nurodytus faktus ir pateikti objektyvią ir nešališką išvadą. Komisijos Išvada nelaikytina nešališka ir objektyvia,
ir tai yra pagrindas teismui priimti išvadą, jog Tarybos narys V. T. nesulaužė priesaikos.
11. Komisija, gavusi 2018 m. rugpjūčio 20 d. atsakovo atstovės prašymą Nr. 144121 sustabdyti Komisijos tyrimą, Tarybos nario įgaliojimų netekimo svarstymo procedūrą ir sprendimo priėmimą dėl V. T. iki bus priimtas sprendimas ikiteisminiame tyrime
Nr. 04-2-00126-18, tik trečiajame 2018 m. rugpjūčio 24 d. uždarame Tarybos posėdyje
apsvarstė jį ir šio prašymo netenkino.
12. Pirmajame Komisijos posėdyje, kuris įvyko 2018 m. rugpjūčio 2 d., patvirtinus uždarą posėdžių formą, buvo pažeisti pagrindiniai vietos savivaldos principai, įtvirtinti Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkte (veiklos skaidrumo principas),
12 punkte (reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principas), 15 punkte (viešumo principas). Uždarų posėdžių organizavimas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo
13 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatoms. Be to, Reglamento 27.3 punkte nurodyta, kad
komitetų posėdžiai yra atviri, o kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos
ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame
posėdyje. Kadangi Komisija neturi darbo nuostatų, remiantis Reglamento 29.7 punktu,
nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis šiame reglamente nustatyta komitetų darbo tvarka.
13. Antrasis Komisijos posėdis įvyko 2018 m. rugpjūčio 10 d. Posėdyje išnagrinėjus tik turimą medžiagą (be V. T. paaiškinimų su priedais) buvo siūloma rengti Komisijos
išvados projektą. Tokiu būdu, net neišklausius V. T. ir negavus jo paaiškinimų, galimos medžiagos prie paaiškinimo, Komisija nusprendė rengti išvados projektą, leidžiantį
kreiptis į teismą dėl tarybos nario priesaikos sulaužymo.
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14. Trečiojo Komisijos posėdžio protokole, kaip ir ankstesniame protokole, neaprašyta tyrimo eiga bei V. T. pateikto 2018 m. rugpjūčio 21 d. paaiškinimo su papildoma medžiaga apsvarstymo ir tyrimo eiga. Komisijos 2018 m. rugpjūčio 24 d. posėdžio
darbotvarkė nenumatė V. T. paaiškinimo ir medžiagos apsvarstymo, jo pasisakymo ir
paaiškinimo esmės išaiškinimo. Komisija svarstė išvados projektą ir ją priėmė neatsižvelgusi į V. T. paaiškinimą ir pateiktą papildomą medžiagą, nemotyvuotai atmetė
papildomą medžiagą.
15. Komisija Išvadą priėmė 2018 m. rugpjūčio 24 d., t. y. vienu mėnesiu anksčiau
negu jai buvo pavesta Tarybos sprendimu. Toks skubotas išvados, priimtos uždaruose
posėdžiuose, pateikimas suvaržė V. T. teises ir galimybes pasiruošti posėdžiui, apsvarstyti
su rinkėjais susiklosčiusią padėtį, išklausyti jų nuomonę, kaip tai numato Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5, 8, 10, 12, 15 punktai, 23 straipsnio 5 punktas ir 24 straipsnis.
16. Dėl Komisijos Išvados nurodo, jog įžvelgiama Komisijos narių bei Tarybos narių iš anksto susiformavusi nuostata, pagrįsta jų vidiniu įsitikinimu bei oficialia Lietuvos
institucijų nuostata dėl pokario rezistencijos didvyrių, tačiau neatsižvelgta į kitų žmonių
nuomonę ir teisę ją plačiai reikšti. Komisija turėjo nustatyti ir įforminti išvadą, ar V. T.
veiksmai, t. y. pasisakymai komitete ir socialiniame tinkle „Facebook“ prieštarauja ar ne
Konstitucijai ir įstatymams, bei atsakyti į klausimą, ar gali asmuo turėti kitas asmenines
pažiūras ir idėjas (Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 9 str. 1 p.). Komisija
nepasiekė įstatyme apibrėžto tikslo, visapusiškai neištyrė ir neginčijamai nenustatė, ar V.
T. veiksmai prieštarauja Konstitucijai ir įstatymams. Komisija peržengė įrodinėjimo dalyko ribas bei nukrypo nuo jai pavesto tyrimo tikslo.
17. V. T. neneigia, kad valstybėje yra pripažinta, jog A. R.-V. – nacionalinis didvyris, t. y. žmogus, kuris dalyvavo pasipriešinime ir už tai yra apdovanotas. Taip pat neginčijamas faktas, kad prieš išduodant A. R.-V. dukrai pažymėjimą dėl jos tėvo pilietinių teisių atstatymo, A. R.-V. 1957 m. baudžiamoji byla nebuvo atnaujinta ir peržiūrėta,
o tai reiškia, jog nebuvo kviečiami kiti asmenys – nukentėjusieji nuo partizanų, kurie
tuo metu pripažino sovietų valdžią ir taikiai gyveno okupacijos sąlygomis. Komisija
turėjo spręsti, ar gali žmogus, tuo labiau – savivaldybės tarybos narys, kuris atstovauja
savo rinkėjams, turėti ir viešai skelbti savo nuomonę, savo poziciją, kuri nesutampa su
1990 m. politiniu sprendimu dėl A. R.-V. reabilitavimo ir su oficialia valstybės dabartine
pozicija, tačiau tai nebuvo padaryta.
18. V. T., būdamas tautinei mažumai priklausančių rinkėjų atstovas, išreiškė ne tik
tautinių mažumų, bet ir kitų asmenų poziciją. Remiantis Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 7, 8, 9 straipsniais, V. T. turi teisę į žodžio, minties, sąžinės laisvę, gali
turėti įsitikinimus, pažiūras ir gali juos laisvai reikšti net tada, kai jie nesutampa su oficialia valstybės pozicija.
19. Ruošiant Komisijos Išvados projektą ir svarstant klausimą dėl V. T. priesaikos galimų pažeidimų, Komisijos nariai neatsižvelgė į Konstitucijos 25 ir 33 straipsnius,
į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija)
14 straipsnio nuostatas, taip pat nebuvo atsižvelgta į visus Vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnyje įtvirtintus principus bei į Kodekso 4 straipsnyje išdėstytus principus.
20. Eilinis Tarybos posėdis buvo numatytas 2018 m. rugsėjo 13–14 d. Į šio posėdžio darbotvarkę nebuvo įtrauktas klausimas dėl Komisijos Išvados svarstymo bei patvirtinimo. Tačiau 2018 m. rugsėjo 13 d. Taryba posėdyje svarstė Komisijos pateiktą Išvadą.
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Klausimas dėl Komisijos Išvados svarstymo buvo papildomai įtrauktas į Tarybos posėdžio 2018 m. rugsėjo 13 d. darbotvarkę. Remiantis Reglamento 59.4 punktu, Tarybos
posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių pasiūlymu <...>. Raštiškai
įforminto siūlymo papildyti 2018 m. rugsėjo 13 d. posėdžio darbotvarkę nebuvo pateikta. Komisijos priimtos Išvados svarstymas Tarybos posėdyje buvo spartinamas ir minėtas klausimas įtrauktas į 2018 m. rugsėjo 13 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę pažeidžiant
Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalį bei Reglamento 59.4 punktą. Iš Tarybos
2018 m. rugsėjo 13 d. posėdžio protokolo matyti, kad Tarybai būtent posėdžio metu
buvo teikiamas siūlymas apsispręsti dėl klausimo dėl pritarimo Išvadai įtraukimo į posėdžio darbotvarkę. Tokiu būdu buvo suvaržytos V. T. teisės pasiruošti posėdžiui bei
laiku registruoti alternatyvų sprendimo projektą. Posėdžio metu V. T. siūlė neįtraukti į
darbotvarkę anksčiau minėto papildomo klausimo ir sustabdyti procedūrą. Klausimas
dėl procedūros sustabdymo nebuvo teikiamas svarstyti. Taip pat buvo ignoruojamas atsakovo atstovės 2018 m. rugpjūčio 29 d. prašymas sustabdyti Išvados svarstymo procedūrą ir klausimo dėl Išvados priėmimo procedūrą. Tokiu būdu buvo nesilaikyta Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės,
jog administracinė procedūra sustabdoma, jei paaiškėjo nusikalstamos veikos ar administracinių nusižengimų požymių.
21. 2018 m. rugsėjo 10 d. V. T. pateikė sekretoriatui alternatyvaus sprendimo projektą Nr. T1-202, tačiau šis alternatyvaus sprendimo projektas – nepritarti Komisijos
Išvadai – nebuvo teikiamas Tarybai svarstyti 2018 m. rugsėjo 13 d. posėdyje, apie alternatyvaus sprendimo pateikimą Tarybos nariams nebuvo pranešta. Iš vėliau gauto 2018 m.
spalio 8 d. Klaipėdos miesto savivaldybės mero atsakymo Nr. VS-5639 į V. T. 2018 m.
rugsėjo 12 d. prašymą dėl alternatyvaus sprendimo projekto matyti, kad šį prašymą jis
pateikė prieš vieną parą iki posėdžio, kaip numato Reglamento 59.4 punktas, tačiau savivaldybės meras visiškai nepagrįstai atsisakė įtraukti alternatyvaus sprendimo projekto svarstymą į Tarybos darbotvarkę, atsisakymą motyvuodamas nesamais Reglamento
pažeidimais.
22. Pareiškėjas savo prašyme nemotyvavo, kokie buvo norminių aktų pažeidimai,
kokia žala padaryta galbūt pažeidžiant norminius aktus, kokie veiksmai, išskyrus V. T.
nuomonės išdėstymą, buvo jo atlikti, kurie trukdo valstybei rūpintis kultūros, istorijos ir
jos vertybių išsaugojimu.
23. Atsakovo įsitikinimu, tik politinis sprendimas Lietuvos Respublikos įstatymo
„Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo“ pagrindu dėl A. R.-V. teisių atkūrimo nereiškia, kad pastarasis visiškai reabilituotas ir pripažintas nekaltu. V. T. nuomone, kol LTSR Aukščiausiojo teismo 1957 m. nuosprendis
nepanaikintas ir dabartiniu metu nurodyta baudžiamoji byla teisme neatnaujinta ir neperžiūrėta bei joje nepriimtas išteisinamasis nuosprendis dėl nusikaltimo sudėties A. R.V. veiksmuose nebuvimo, visiškos reabilitacijos dėl šios prieštaringos istorinės asmenybės
neįvyko. Tokią V. T. nuomonę ir požiūrį suformavo ne tik jo rinkėjų kreipimasis, bet ir
1944–1956 m. nukentėjusių asmenų liudijimai, istorinės publikacijos bei 2018 m. gegužės
9 d. Niu Briteno miesto tarybos priimta rezoliucija, kurioje minėto miesto savivaldybė
atsisakė statyti A. R.-V. paminklą dėl galbūt prieštaringos jo reputacijos.
24. Konstitucijos 25 straipsnis leidžia laisvai reikšti savo įsitikinimus, todėl atsako114
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vas savo pasisakymų Komitete ir tinklapyje „Facebook“ nelaiko tendencingais ir jie negali būti laikomi sąmoningu melu bei istorinės asmenybės įžeidimu. 2018 m. liepos 18 d.
Komiteto posėdyje dalyvavę komiteto nariai nesuteikė atsakovui galimybės ir faktiškai
uždraudė diskusiją svarstomu klausimu dėl minėtos istorinės asmenybės įamžinimo būtinybės Klaipėdos mieste. Toks Komiteto dalyvių elgesys galėjo būti kritiškai vertinamas,
ruošiant Išvadą, tačiau Komisija nuo tokio vertinimo atsiribojo.
25. Konvencija gina ne tik asmenį, kuris paskleidė ne visiškai tikslią informaciją, tačiau tą darė sąžiningai, nepiktnaudžiaudamas teise skleisti informaciją, t. y. neperžengdamas Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje nustatytų šios teisės ribų. Atsižvelgiant
į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotas nuostatas civilinėje byloje Nr. 3K-31286/2000 ir analizuojant V. T. veiksmus, negalima pastebėti jo veiksmuose piktnaudžiavimo savo teisėmis požymių. Atvirkščiai, Komitete jis pasisakė būdamas visiškai
įsitikinęs savo teisumu ir tai darė sąžiningai. Jo elgesys po Komiteto posėdžio buvo prognozuojamas, nes jam nebuvo leista diskutuoti jam labai jautria ir aktualia tema, nes
rinkėjai ir kiti asmenys į jį kreipėsi dėl šio klausimo, nesutikdami su tokio prieštaringo
asmens heroizavimu. Socialiniame tinkle „Facebook“ jis rašė neturėdamas tikslo įžeisti,
tiesiog norėjo informuoti tam tikrą visuomenės dalį ir savo rinkėjus, kad jo nuomonė nebuvo išklausyta, kad jis suabejojo dėl įamžinimo. Atsakovas nesiekė apgaudinėti ir šokiruoti žmonių, tuo labiau – pažeminti.
26. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2018 m. spalio
15 d. raštu Nr. 13R-325 pateikė informaciją dėl istorinių duomenų apie A. R.-V.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
27. Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, prašydama pateikti išvadą, ar tarybos narys V. T. Finansų ir ekonomikos
komiteto posėdyje bei savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai pareikšdamas apie Lietuvos partizanų vadą A. R.-V. ir jo atminimą menkinančią informaciją ir paskleisdamas žinomai neteisingą informaciją apie šį asmenį sulaužė savivaldybės tarybos
nario priesaiką.
28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs,
jog teismas tyrimo dėl išvados pateikimo ribas nustato atsižvelgdamas į savivaldybės tarybos sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir Vietos savivaldos
įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje nurodytą komisijos išvadą (žr. 2016 m. birželio 17 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-17-438/2016, 2016 m. liepos 7 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016, 2018 m. kovo 1 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI7-822/2018, 2018 m. gegužės 30 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-15-556/2018).
Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T2-179
sudaryta komisija Tarybos narių 2018 m. liepos 23 d. teikime pateiktiems faktams ištirti, kuri 2018 m. rugpjūčio 24 d. pateikė išvadą, jog tarybos nario V. T. veiksmai viešai menkinant Lietuvos partizanų vadą A. R.-V. ir jo atminimą, skleidžiant žinomai ne115

I. Administracinių teismų praktika

teisingą informaciją apie šį asmenį, prieštarauja Konstitucijos ir įstatymų nuostatoms,
t. y. Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies, 25 straipsnio 4 dalies, 28 straipsnio, 42 straipsnio
2 dalies nuostatoms ir pažeidžia Valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintus valstybės
politikų elgesio principus, todėl yra pagrindas teigti, kad yra požymių, jog politikas sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką.
29. Išvadoje nurodyta, jog Komiteto posėdyje buvo svarstomas A. R.-V. atminimo įamžinimo klausimas. Projekto „Dėl A. R.-V. atminimo įamžinimo“ svarstymo metu
Tarybos narys V. T. pareiškė, kad dėl A. R.-V. buvo nužudyta 8 000 taikių piliečių ir vaikų. Atsakovas teigė turįs tai patvirtinančią informaciją. 2018 m. liepos 19 d. 17.24 val.
socialiniame tinkle „Facebook“ V. T. savo puslapyje rusų kalba patalpino viešą įrašą,
kuriame paskelbti tokie teiginiai: „Klaipėdos miesto meras V. G. inicijavo projektą dėl
pokarinio nusikaltėlio A. R.-V. įamžinimo ant pedagoginio instituto sienos. Remiantis
turimais dokumentais ten, kur veikė jam pavaldžios gaujos, buvo užmušta apie 8 000 taikių gyventojų – suaugusiųjų ir vaikų. Jis dalyvavo taip vadinamuose „karo-lauko“ teismuose ir asmeniškai skelbė mirtinus nuosprendžius taikiems Lietuvos gyventojams.
Ekonomikos ir finansų komitete užvirė karšta diskusija. Pagal šį projektą aštriai pasisakė tik komiteto narys V. T. ir paklausė departamento direktorės, ar ji tikrai galvoja,
kad Klaipėdoje reikia įamžinti žmogų, kuriam vadovaujant buvo užmušta 8 000 taikių
Lietuvos gyventojų ir jų vaikų? Departamento direktorė atsakė, kad ji neturi tokios informacijos, ir atsisakė priimti turimus šio veikėjo dalyvavimą įrodančius oficialius dokumentus. Manau, kad tokiems tautos nusikaltėliams, nusikaltusiems taikiems gyventojams, yra ne vieta būti įamžintiems mūsų Klaipėdos mieste. Tuo metu jis buvo laikomas
nacionalinės banditų grupuotės vadovu, o dabartiniame kontekste jį galima būtų pavadinti „teroristinės organizacijos lyderiu“, vykdžiusiu savos liaudies terorą. 2018 m. liepos
26 d. miesto taryboje bus balsuojama šiuo klausimu. Tai pirmas atvejis, kai Klaipėdoje
planuojama „nacionalinį nusikaltėlį“ paversti didvyriu.“
30. Taryba 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-186 pritarė Komisijos
Išvadai ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti
Administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnyje nurodytą išvadą. Išplėstinė teisėjų
kolegija toliau vertins, ar Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys V. T. sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė įstatymuose jam nustatytų įgaliojimų pareiškėjo Tarybos nurodytų
faktinių aplinkybių ir teisinių motyvų kontekste.
Dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos ir teisinių pagrindų, kuriems esant konstatuojama, kad tarybos narys sulaužė priesaiką
31. Savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką įgyvendinant Konstitucijos
ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas reglamentuoja Vietos savivaldos įstatymas. Jame apibrėžiami vietos savivaldos principai, savivaldybių institucijos ir jų kompetencija, funkcijos, savivaldybės tarybos nario statusas, savivaldybių ūkinės ir finansinės
veiklos pagrindai.
32. 2006 m. rugsėjo 19 d. įstatymu Nr. X-816 patvirtinto Lietuvos Respublikos
valstybės politikų elgesio kodekso (toliau – ir Kodeksas) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šiuo kodeksu siekiama įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės
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valdžios ir savivaldybių institucijomis, skatinti valstybės politikų ir kandidatų į valstybės politikus atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei. Valstybės politikų
elgesio principai įtvirtinti Kodekso 4 straipsnyje, kuriame numatyta, jog valstybės politikas viešajame gyvenime vadovaujasi šiais elgesio principais: pagarba žmogui ir valstybei – laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis (1 p.); teisingumas –
vienodai tarnauja visiems žmonėms nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsilavinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar
kitų skirtumų (2 p.); sąžiningumas – pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą (3 p.); skaidrumas ir viešumas – nekelia abejonių dėl sąžiningumo
priimdamas sprendimus, taip pat pateikia visuomenei savo elgesio ir sprendimų motyvus, visada laikosi atvirumo ir viešumo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ribojančius
informacijos atskleidimą, deklaruoja savo privačius interesus (4 p.); padorumas – elgiasi
deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš
jos (5 p.); pavyzdingumas – deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų
dorovės, moralės ir etikos normų (6 p.); nesavanaudiškumas – tarnauja valstybei ir visuomenės interesams, vengia tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, jiems
iškilus, imasi visų reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti greitai ir atitiktų visuomenės
interesus, nenaudoja savo pareigų ar padėties siekdamas daryti įtaką kito asmens sprendimui, kuris galėtų būtų naudingas politikui ar jo artimam asmeniui (7 p.); nešališkumas – neturi sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti valstybės politiko
pareigas ir varžytų jo apsisprendimo laisvę priimant sprendimus, taip pat yra objektyvus
priimdamas sprendimus ir vengia išankstinio nusistatymo (8 p.); atsakomybė – atsako už
savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei
(9 p.). Pažymėtina, jog šiais principais savo veikloje vadovautis privalo ir savivaldybės
tarybos nariai.
33. Nagrinėjant pateiktą prašymą yra reikšminga aptarti nuostatas, reglamentuojančias savivaldybės tarybos nario statusą. Konstitucijos 4 straipsnyje įtvirtinta, jog
aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo
atstovus. Konstitucijos 119 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog savivaldos teisė laiduojama
įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius
administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos
Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi
visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. Konstitucinis Teismas yra
konstatavęs, jog Konstitucijos 119 straipsnio nuostatomis yra apibrėžtas, be kita ko, konstitucinis savivaldybės tarybos nario statusas (Konstitucinio Teismo 2016 m. vasario 17 d.
nutarimas). Savivaldybės tarybos nariai yra atitinkamos teritorinės bendruomenės atstovai (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2010 m. kovo 31 d. nutarimai); jie turi
šios teritorinės bendruomenės mandatą (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d.
nutarimas).
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34. Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, jog savivaldybės tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos
naujos savivaldybės tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos
nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos narys jame prisiekia. Savivaldybės tarybos nario
priesaikos tekstas yra apibrėžtas Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje: „Aš,
(vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti
visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas“ arba „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises
ir viešuosius interesus“. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad
savivaldybės nario priesaikos turinys susideda iš trijų elementų: (1) gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, (2) sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir (3) susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus
(2016 m. birželio 17 d. išvada administracinėje byloje Nr. I-17-438/2016). Pastebėtina,
jog prisiekdamas savivaldybės tarybos narys besąlygiškai įsipareigoja laikytis visų priesaikoje minimų vertybių ir veikti taip, kaip įpareigoja duota priesaika (žr. 2018 m. kovo 1 d.
išvadą administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2018).
35. Konstitucijos, oficialiosios konstitucinės doktrinos ir nurodyto teisinio reglamentavimo kontekste yra pagrindas savivaldybės tarybos nario priesaiką vertinti kaip
ypatingą teisinę reikšmę turintį aktą – prisiekdamas savivaldybės tarybos narys besąlygiškai įsipareigoja laikytis visų priesaikoje minimų vertybių; duodamas priesaiką išrinktas savivaldybės tarybos narys viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti taip, kaip įpareigoja
duota priesaika, ir jokiomis aplinkybėmis jos nesulaužyti; iš savivaldybės nario priesaikos jam kyla pareiga gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai vykdyti savivaldybės bendruomenės atstovo pareigas taip, kaip jį įpareigoja Konstitucija ir įstatymai.
Veiklos teisėtumo reikalavimas – tai ir sąžiningumo imperatyvas, pareiga rinkėjams, visuomenės atstovams pateikti teisingus faktus apie savo pareigų vykdymą, pareiga vengti
elgesio, žeminančio vietos valdžios atstovo reputaciją ir autoritetą, draudimas atlikti bet
kokius teisei priešingus veiksmus, kuriais kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė
neapykanta, prievarta bei diskriminacija, asmenys yra šmeižiami arba kitaip yra dezinformuojama visuomenė ar atskiri jos nariai.
36. Be to, savivaldybės tarybos nariams yra keliami aukštesni veiklos, atsakomybės, etikos ir profesionalumo standartai. Tiek iš savivaldybės tarybos nario priesaikos,
tiek iš Kodekso kylantys reikalavimai sąžiningai eiti savo pareigas ir laikytis aukščiausių
elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą, reiškia, jog savivaldybės tarybos narys turi būti gerai informuotas
ir priimdamas sprendimus žinoti visą sprendžiamo klausimo kontekstą bei neapsiriboti
vien selektyviais bei vienpusiškais duomenimis.
37. Vertinant, ar savivaldybės tarybos narys nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir / ar sulaužė priesaiką, atsižvelgiama į savivaldybės tarybos nario teisinio statuso bei apkaltos procedūros ypatumus. Aiškindamas valstybės politikų apkaltos procesą,
Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad siektina, jog visi valstybės pareigūnai vadovau118
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tųsi Konstitucija, teise ir jai paklustų, o Konstitucijai, teisei nepaklūstantys asmenys neitų tokių pareigų, kurioms būtinas piliečių – valstybinės bendruomenės pasitikėjimas. Tai
užtikrinant yra reikalinga vieša demokratinė valstybės pareigūnų veiklos kontrolė ir atsakomybė visuomenei (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d., 2004 m. gruodžio
13 d., 2010 m. gegužės 13 d. nutarimai). Atsižvelgiant į šiuos principus, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje yra įtvirtinta konstituciškai pagrįsta savivaldybės tarybos
teisė nustatyta tvarka priimti sprendimą, kuriuo savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras netenka savo įgaliojimų. Pagal Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnio 10 dalį, tokiam sprendimui priimti yra reikalinga, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateiktų išvadą, kad savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jam šiame ir kituose įstatymuose nustatytų
įgaliojimų. Konstitucijos ir įstatymo pažeidimo nustatymas – tai teisinio, bet ne politinio
vertinimo dalykas, todėl teisės klausimus Konstitucijos, įstatymo pažeidimo faktą, taigi ir
Konstitucijos, įstatymo šiurkštaus pažeidimo faktą gali nustatyti tik teismas (taip pat žr.
Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadą).
38. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs,
jog ne bet kokie savivaldybės tarybos nario veiksmai, neatitinkantys atskirų priesaikos
ar įstatymų keliamų elgesio standartų, gali būti pripažįstami Vietos savivaldos įstatymo
251 straipsnyje nurodytu priesaikos sulaužymu ar jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų
nevykdymu (žr., pvz., 2016 m. birželio 17 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-17438/2016, 2016 m. liepos 7 d. išvadą administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016 ir kt.).
Tik šiurkštūs nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams gali būti pripažinti savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymu ir įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymu (žr. 2016 m. liepos 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-19-143/2016, Administracinė jurisprudencija, 2016 m.,
Nr. 32, p. 112-130, 2018 m. kovo 1 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2018).
Tai, ar nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams yra šiurkštūs ir sudarantys pagrindą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teikti išvadą, jog savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką ir (ar)
nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų, kiekvienu individualiu atveju yra sprendžiama vadovaujantis konkrečiomis susiklosčiusiomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, kartu įvertinant savivaldybės tarybos nario veiksmų pobūdį, jų turinį, atlikimo
aplinkybes, veiksmų sistemingumą, pakartotinumą, trukmę, kitas reikšmingas aplinkybes (žr. 2018 m. kovo 1 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2018, 2018 m. gegužės 30 d. išvadą administracinėje byloje Nr. eI-15-556/2018).
39. Iš savivaldybės tarybos nario priesaikos, jo statuso kyla ir prielaidos savivaldybės nario atsakomybei kilti už Išvados 34–36 punktuose nurodytų reikalavimų
nesilaikymą.
40. Taryba, nurodydama, jog atsakovas, Komiteto posėdyje bei savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai pareikšdamas apie Lietuvos partizanų vadą A. R.-V.
ir jo atminimą menkinančią informaciją ir paskleisdamas žinomai neteisingą informaciją
apie šį asmenį atliko Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 25 straipsnio 4 daliai, 28 straipsniui, 42 straipsnio 2 daliai prieštaraujančius veiksmus ir pažeidė Kodekso 4 straipsnyje
įtvirtintus valstybės politikų elgesio principus.
41. Atsakovas materialiosios teisės taikymo aspektu nuo jam pareikštų kaltinimų
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ginasi teigdamas, jog jo teisė į saviraiškos laisvę, kildinama iš Konstitucijos, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) ir Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos, buvo pažeista.
42. Atsižvelgiant į tai, toliau aptartinos saviraiškos laisvės įgyvendinimo apibrėžtys, kylančios iš Konstitucijos, Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos ir
Konvencijos, bei tokios laisvės ribojimo pagrindai.
Dėl nacionalinių saviraiškos laisvės ribojimo nuostatų
43. Konstitucijos I skirsnyje, nustatančiame pamatinius Lietuvos valstybės principus, inkorporuotame 5 straipsnio 3 dalyje, nustatyta, kad valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms.
44. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 5 straipsnio nuostatas, yra
pažymėjęs, jog Konstitucija yra valstybės valdžią ribojanti aukščiausioji teisė, joje yra
įtvirtintas atsakingo valdymo principas (inter alia 2004 m. liepos 1 d., 2015 m. lapkričio 19 d., 2018 m. kovo 8 d. nutarimai); šis principas suponuoja tai, kad visos valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija,
teise, veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, jie turi tinkamai įgyvendinti
jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus (inter alia 2012 m. spalio 26 d. išvada, 2014 m. liepos 11 d., 2018 m. kovo 8 d. nutarimai).
45. Konstitucijos 25 straipsnyje nustatyta, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti (1 d.). Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti
informaciją bei idėjas (2 d.). Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali
būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei
ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai (3 d.). Laisvė
reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais –
tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija (4 d.).
46. Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtintų nuostatų esmė atskleista nuosekliai vystomoje Konstitucinio Teismo formuojamoje oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje, kurioje nurodoma, kad Konstitucijos 25 straipsnio nuostatos sudaro informacijos laisvės
konstitucinį pagrindą; konstitucinė informacijos laisvė yra neatsiejama nuo konstitucinės įsitikinimų ir jų raiškos laisvės, yra jos sąlyga (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo
19 d. nutarimas). Konstitucinė laisvė nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją yra
vienas iš atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės, demokratinės valstybės pagrindų; Konstitucija garantuoja ir saugo visuomenės interesą būti informuotai (Konstitucinio
Teismo 2002 m. spalio 23 d., 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. liepos 8 d., 2005 m. rugsėjo 19 d. nutarimai). Žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimas dideliu mastu priklauso nuo galimybių gauti iš įvairių šaltinių informaciją ir ja naudotis. Konstitucinis
Teismas 1995 m. balandžio 20 d. nutarime yra konstatavęs, kad žmogaus teisė turėti savo
įsitikinimus turi būti pagrįsta realia galimybe laisvai juos formuoti įvairios informacijos
pagrindu, įskaitant teisę nevaržomai gauti informaciją.
47. Aiškindamas Konstitucijoje įtvirtintos žmogaus įsitikinimų bei jų raiškos laisvės turinį Konstitucinis Teismas 2005 m. liepos 8 d. nutarime yra konstatavęs: įsitikinimai – talpi, įvairialypė konstitucinė sąvoka, apimanti politinius, ekonominius įsitikini120
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mus, religinius jausmus, kultūrines nuostatas, etines bei estetines pažiūras ir kt.; laisvė
turėti įsitikinimus reiškia, kad žmogus yra laisvas pats formuoti savo įsitikinimus, formuoti ir reikšti savo pažiūras, pasirinkti pasaulėžiūros vertybes; jis yra ginamas nuo bet
kokios prievartos, jo pažiūrų negalima kontroliuoti; valstybės institucijų pareiga – užtikrinti ir ginti šią asmens laisvę; įsitikinimų turinys – žmogaus privatus reikalas; įsitikinimų bei jų raiškos laisvė įtvirtina ideologinį, kultūrinį ir politinį pliuralizmą; jokios pažiūros ar ideologija negali būti paskelbtos privalomomis ir primestos individui; valstybė
turi būti neutrali įsitikinimų atžvilgiu, ji neturi teisės nustatyti kokios nors privalomos
pažiūrų sistemos; teisė laisvai reikšti įsitikinimus yra neatsiejama nuo laisvės juos turėti;
įsitikinimų raiškos laisvė – tai galimybė savo mintis, pažiūras, įsitikinimus netrukdomai
reikšti žodžiu, raštu, ženklais, kitokiais informacijos perdavimo būdais ir priemonėmis;
įsitikinimų raiškos laisvė apima ir laisvę neatskleisti savo įsitikinimų, taip pat nebūti verčiamam juos atskleisti.
48. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad laisvė turėti įsitikinimus
apskritai negali būti ribojama, o laisvę reikšti įsitikinimus galima riboti tik įstatymo nustatyta tvarka ir tik tada, kai yra būtina apsaugoti Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje
nurodytas vertybes – žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę, ginti
konstitucinę santvarką (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas). Šiame
kontekste pažymėtina, kad asmens teisės ar laisvės ribojimo pagrįstumą demokratinėje
visuomenėje galima vertinti vadovaujantis protingumo ir akivaizdžios būtinybės kriterijais, jis turi atitikti inter alia teisingumo sampratą (Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario
13 d., 2000 m. birželio 13 d. nutarimai).
49. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalies
nuostata, kad laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu bei dezinformacija, reiškia, jog draudimas skleisti minėto
turinio informaciją yra absoliutus. Taigi konstitucinė informacijos laisvės samprata neapima konstitucines vertybes iš esmės paneigiančios tariamos laisvės atlikti Konstitucijos
25 straipsnio 4 dalyje nurodytus nusikalstamus veiksmus – skleisti tokias mintis, pažiūras ir t. t., kuriomis yra kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė neapykanta,
prievarta bei diskriminacija, asmenys yra šmeižiami arba kitaip yra dezinformuojama
visuomenė ar atskiri jos nariai (Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas).
Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalies nuostatos, inter alia formuluotės „nusikalstami veiksmai“, negalima aiškinti vien lingvistiškai, t. y. kaip reiškiančios, esą konstitucinė laisvė
reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją yra nesuderinama tik su tokiais veiksmais, už
kuriuos įstatymuose yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė. Minėta konstitucinė laisvė yra nesuderinama ir su tokiu minčių, pažiūrų ir t. t., kuriomis yra kurstoma tautinė,
rasinė, religinė ar socialinė neapykanta, prievarta bei diskriminacija, asmenys yra šmeižiami arba kitaip yra dezinformuojama visuomenė ar atskiri jos nariai, skleidimu, už
kurį įstatymais yra nustatyta ne tik baudžiamoji, o ir kitokia teisinė atsakomybė. Taigi
pagal Konstituciją laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją yra nesuderinama su
bet kokiais teisei priešingais veiksmais, kuriais kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė neapykanta, prievarta bei diskriminacija, asmenys yra šmeižiami arba kitaip yra
dezinformuojama visuomenė ar atskiri jos nariai. Kitaip (t. y. siauriau) aiškinant minėtą Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalies nuostatą, inter alia formuluotę „nusikalstami
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veiksmai“, būtų nepaisoma konstitucinio atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės imperatyvo, konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų Konstitucijos nuostatų
(Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutarimas).
50. Taigi, kaip matyti iš Konstitucinio Teismo formuojamos doktrinos, informacijos laisvė nėra absoliuti (Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d., 1996 m. gruodžio 19 d., 1998 m. kovo 10 d., 2002 m. spalio 23 d., 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas savo 1995 m. balandžio 20 d. nutarime yra
konstatavęs, kad kiekvienas, kuris skleidžia informaciją, privalo laikytis įstatymų nustatytų apribojimų, nepiktnaudžiauti informacijos laisve. Iš Konstitucijos kyla ir kiti reikalavimai, kurių privalu paisyti ribojant konstitucinę informacijos laisvę: ribojimai turi
būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves bei
Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; jais neturi būti
paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; turi būti laikomasi konstitucinio proporcingumo principo. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus privalu paisyti protingumo reikalavimo (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimai).
51. Konstitucijos 28 straipsnyje įtvirtinta, jog įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti
kitų žmonių teisių ir laisvių.
52. Aiškindamas Konstitucijos 28 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą,
Konstitucinis Teismas nurodė, kad šiame Konstitucijos straipsnyje yra nustatytas vienas
esminių principų, kuris reiškia, kad žmogaus teisėtas elgesys nėra neribotas ir absoliučiai laisvas (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas). Išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu iš Konstitucijos 28 straipsnio išplaukia įpareigojimas asmenims, įgyvendinant savo teises ir naudojantis savo laisvėmis – taigi ir saviraiškos laisve – laikytis
Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (taip pat žr. Konstitucinio
Teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimą).
53. Atsižvelgdama į išdėstytas nuostatas nagrinėjamos bylos kontekste išplėstinė
teisėjų kolegija pažymi, jog savivaldybės tarybos nariui iš Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies, 25 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio išplaukia įpareigojimai savo funkcijas vykyti
ir įgaliojimus įgyvendinti vadovaujantis Konstitucija ir teise, o reiškiant įsitikinimus susilaikyti nuo pareiškimų, kuriais asmenys yra šmeižiami ar kitaip yra dezinformuojama
visuomenė.
54. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog savivaldybės tarybos nariui yra žinomi
anksčiau išdėstyti tiek iš Konstitucijos (inter alia iš 25 straipsnio) kylantys reikalavimai
dėl saviraiškos laisvės, tiek Kodekso 4 straipsnyje įtvirtinti valstybės politikų elgesio principai, kadangi prisiekdamas savivaldybės tarybos narys, be kita ko, įsipareigoja gerbti ir
vykdyti Konstituciją ir įstatymus. Taigi V. T., kaip savivaldybės tarybos narys, turėjo žinoti Konstitucijoje įtvirtintus reikalavimus, keliamus saviraiškos laisvei bei įsitikinimų reiškimui, taip pat valstybės politiko elgesiui keliamus Kodekso reikalavimus.
Dėl Konvencijoje įtvirtintų saviraiškos laisvės ribojimo nuostatų
55. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnyje, kiek tai susiję su byla, numatyta, jog kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė
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apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų. <...> (1 d.); naudojimasis šiomis laisvėmis, kadangi tai yra susiję ir su pareigomis bei atsakomybe, gali būti priklausomas nuo
tam tikrų formalumų, sąlygų, apribojimų ar sankcijų, kurias nustato įstatymas ir kurios
demokratinėje visuomenėje yra būtinos dėl valstybės saugumo, teritorinio vientisumo ar
visuomenės apsaugos, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę, taip pat kitų asmenų garbę ar teises <...>.“
(2 d.).
56. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) saviraiškos laisvę vertina
kaip vieną esminių demokratinės visuomenės pagrindų ir vieną svarbiausių jos progreso bei kiekvieno individo raidos sąlygų; jo sprendimuose yra pabrėžiama, kad ši laisvė
taikytina ne tik informacijai arba idėjoms, kurios priimamos palankiai, laikomos neužgauliomis ar nevertomis dėmesio, bet ir toms, kurios įžeidžia, šokiruoja ar trikdo. Tokie
yra pliuralizmo, tolerancijos ir liberalumo, be kurių nėra demokratinės visuomenės, reikalavimai. Kaip ir dauguma konvencinių garantijų, saviraiškos laisvė nėra absoliuti, ja
besinaudojantys asmenys (tiek žurnalistai, tiek kiti asmenys) privalo elgtis sąžiningai informacijos adresato atžvilgiu, siekti pateikti tikslią ir patikimą informaciją, laikytis etikos normų. Kartu EŽTT akcentuoja, kad Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos
saviraiškos laisvei taikomos išimtys turi būti aiškinamos griežtai (angl. strictly), apribojimų reikalingumas turi būti nustatomas įtikinamai. Saviraiškos laisvės ribojimui taikant
„būtinumo demokratinėje visuomenėje“ kriterijų, turi būti nustatyta, ar asmens laisvės
apribojimas atitiko „neatidėliotiną visuomenės poreikį“. Valstybės turi tam tikras vertinimo laisvės ribas, spręsdamos, ar yra toks poreikis, tačiau negali pažeisti Konvencijos
10 straipsnyje užtikrintų saviraiškos laisvės standartų ir principų (žr. 1998 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo byloje Hertel prieš Šveicariją (pareiškimo Nr. 25181/94) 46 punktą,
2005 m. vasario 15 d. sprendimo byloje Steel and Morris prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 68416/01) 87 punktą).
57. Pagal EŽTT praktiką, būdvardis „būtinas“ Konvencijos 10 straipsnio 2 dalies
prasme reiškia „neatidėliotino visuomenės poreikio“ buvimą. EŽTT vertinimu, spręsdamos dėl tokios būtinybės buvimo, Susitariančiosioms Valstybėms suteikta tam tikra laisvė vertinti, ar toks poreikis yra, tačiau kartu atliekama ir europinė priežiūra, apimanti ir
teisės aktus, ir juos įgyvendinančius sprendimus, net ir priimtus nepriklausomo teismo.
Todėl EŽTT įgaliotas galutinai nuspręsti, ar „apribojimas“ suderinamas su 10 straipsniu saugoma saviraiškos laisve (žr. 1986 m. liepos 8 d. sprendimo byloje Lingens prieš
Austriją (pareiškimo Nr. 9815/82) 39 punktas ir 1999 m. sausio 21 d. sprendimo byloje Janowski prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 25716/94) 30 punktas). Naudodamasis turima
priežiūros jurisdikcija, EŽTT ginčijamus ribojimus vertina visos bylos kontekste, taip pat
atsižvelgdamas ir į pastabų turinį bei jų pateikimo kontekstą. Teismas nustatinėja, ar nagrinėjamas ribojimas buvo „proporcingas siekiamiems tikslams“ ir ar priežastys, kuriomis rėmėsi valstybės institucijos, buvo „svarbios ir pakankamos“. Šiuo tikslu teismas įsitikina, kad valstybės institucijos taikė standartus, atitinkančius Konvencijos 10 straipsnyje
įtvirtintus principus, ir kad jos rėmėsi tinkamu svarbių faktų vertinimu (2008 m. lapkričio 4 d. sprendimo byloje Balsytė-Lideikienė prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 72596/01)
75–77 punktai).
58. EŽTT yra pažymėjęs, jog nors saviraiškos laisvė yra svarbi visiems, ji ypač svar123
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bi išrinktiems žmonių atstovams, kurie atstovauja rinkėjams, atkreipia dėmesį į rūpimus
klausimus ir gina jų interesus. Atitinkamai įsikišimas į opozicijoje esančio parlamento nario saviraiškos laisvę reikalauja atidaus teismo nagrinėjimo (2001 m. vasario 27 d.
sprendimo byloje Jerusalem prieš Austriją (pareiškimo Nr. 26958/95) 36 punktas, 1992 m.
balandžio 23 d. sprendimo byloje Castells prieš Ispaniją (pareiškimo Nr. 11798/85)
42 punktas).
59. EŽTT taip pat laikosi nuostatos, jog politinių diskusijų laisvė neabejotinai
nėra absoliuti (bylos Castells prieš Ispaniją 46 punktas). Visgi yra nedidelė galimybė pagal Konvencijos 10 straipsnio 2 dalį riboti politines kalbas ar diskusijas viešojo intereso
klausimais (1996 m. lapkričio 25 d. sprendimo byloje Wingrove prieš Jungtinę Karalystę
(pareiškimo Nr. 17419/90) 58 punktas). Vyriausybės užimama dominuojanti padėtis įpareigoja ją susilaikyti nuo baudžiamųjų sankcijų taikymo, ypač kai yra kitų priemonių,
kurių galima imtis reaguojant į nepagrįstus išpuolius ir priešingos šalies kritiką. Tačiau
kompetentingos valstybės institucijos, veikdamos pagal savo, kaip viešąją tvarką užtikrinančių institucijų, kompetenciją, neabejotinai gali imtis netgi baudžiamosios teisės pobūdžio priemonių, siekdamos tinkamai ir proporcingai reaguoti į tokias pastabas (1998 m.
birželio 9 d. sprendimo byloje Incal prieš Turkiją (pareiškimo Nr. 41/1997/825/1031)
54 punktas).
60. EŽTT požiūriu, siekiant tam tikrus teiginius priskirti konkrečiai kategorijai
(faktų konstatavimui (žiniai) ar vertinamiesiems teiginiams (nuomonei), būtina atsižvelgti į visą bylos aplinkybių kontekstą: teiginių formuluotes, jų pateikimo aplinkybes,
formą ir būdą, ar pateiktas realios situacijos vertinimas, ar nuomonės pareiškimas be
jokio faktinio pagrindo, ar vyko gyva diskusija, visuomeninė akcija, kurioms neabejotinai būdingas didesnis emocionalumo ir „perdėjimo“ laipsnis, ar informacija pateikta,
pvz., mokslinio pobūdžio straipsnyje ir kt. Skirtingai negu faktiniai teiginiai, vertinamieji (nuomonės) negali būti įrodomi, tačiau jiems taip pat neturi trūkti faktinio pagrindo.
Dalyvaudamas viešoje diskusijoje dėl opios bendrojo intereso problemos, asmuo gali tikėtis tam tikro perdėjimo, hiperbolizavimo ar provokacijos lygio, kuris turėtų būti neišvengiamai toleruojamas demokratinėje visuomenėje (2005 m. vasario 15 d. sprendimo
byloje Steel and Morris prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 68416/01) 90 punktas).
Taigi net ir tuo atveju, jei pareiškimai priskiriami nuomonėms, turi būti pakankamai faktų toms nuomonėms pagrįsti (2007 m. spalio 22 d. sprendimo byloje Lindon ir kiti prieš
Prancūziją (pareiškimo Nr. 21279/02, 36448/02) 55 punktas).
61. EŽTT bylose ne kartą yra pasisakęs dėl Konvencijos 10 straipsnio taikymo istorinių diskusijų kontekste, pabrėždamas, jog istorinės tiesos siekimas yra neatskiriama
saviraiškos laisvės dalis (2015 m. spalio 15 d. sprendimo byloje Perinçek prieš Šveicariją
(pareiškimo Nr. 27510/08) 213–223 punktai, 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo byloje Fatullayev prieš Azerbaidžaną (pareiškimo Nr. 40984/07) 87 punktas). Tokiose bylose
teismas aiškiai nurodė, kad istorinės diskusijos nėra jo vertinimo dalykas (2006 m. rugsėjo 21 d. sprendimo byloje Monnat prieš Šveicariją (pareiškimo Nr. 73604/01) 57 punktas). Tačiau nustatydamas, ar įsikišimas į autorių ar leidėjų teisę naudotis išraiškos laisve
pareiškimuose, susijusiuose su istoriniais klausimais, buvo būtinas demokratinėje visuomenėje, teismas atsižvelgia į keletą veiksnių. Vienas iš jų yra būdas, kuriuo ginčijami
pareiškimai buvo išreikšti, ir būdas, kuriuo jie gali būti aiškinami (2001 m. spalio 2 d.
sprendimo byloje Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden (pareiški124
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mo Nr. 29221/95 ir 29225/95) 102–106 punktai, 2009 m. sausio 15 d. sprendimo byloje Orban and Others prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 20985/05) 46–51 punktai). Kitas
veiksnys yra konkretus interesas ar teisė, kurie buvo paveikti padarytais pareiškimais.
Pavyzdžiui, byloje Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden tai buvo
bulgarų nacionaliniai simboliai, 2004 m. kovo 30 d. sprendime byloje Radio France and
Others (pareiškimo Nr. 53984/00) ir 2004 m. birželio 29 d. sprendime byloje Chauvy and
Others (pareiškimo Nr. 64915/01) tai buvo gyvų asmenų reputacija, kuri buvo paveikta
teiginiuose pateikiant rimtus kaltinimus dėl piktnaudžiavimo; byloje Monnat pareiškimai
nebuvo tiesiogiai nukreipti prieš asmenis, kurie skundėsi, ar Šveicarijos žmonių reputaciją ar asmenines teises, bet prieš šalies vadovus Antrojo Pasaulinio karo metu; 2009 m.
sausio 15 d. sprendime byloje Association of Citizens Radko and Paunkovski prieš Buvusią
Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (pareiškimo Nr. 74651/01) pareiškimai paveikė nacionalinę ir etninę visų makedoniečių tapatybę; byloje Orban and Others pareiškimai galėjo
atgaivinti skausmingus prisiminimus apie kankinimo aukas. Susijęs veiksnys pagal EŽTT
praktiką yra pareiškimų poveikis. Pavyzdžiui byloje Stankov and the United Macedonian
Organisation Ilinden teismas atsižvelgė į tai, kad grupė, kurianti pareiškimus, neturėjo rimto poveikio, netgi lokalinio, ir jų sambūriai greičiausiai negalėjo tapti smurto ir
netolerancijos propagavimo platforma; priešingai, byloje Radio France and Others teismas pažymėjo, kad pareiškimai, kuriais buvo reiškiami rimti šmeižikiški kaltinimai gyvam asmeniui, buvo transliuojami nacionaliniame radijo eteryje šešiasdešimt du kartus.
Galiausiai EŽTT atsižvelgia į laikotarpį, praėjusį nuo istorinių įvykių, su kuriais buvo susiję padaryti pareiškimai.
62. Paminėta EŽTT praktika suponuoja, kad EŽTT vertinimas dėl būtinybės apriboti pareiškimus, susijusius su istoriniais įvykiais, yra atliekamas kiekvienu konkrečiu
atveju ir priklauso nuo pobūdžio ir potencialaus tokio pareiškimo poveikio bei konteksto, kuriame jie buvo pareikšti, sąveikos.
63. Taigi pagal Konvencijos 10 straipsnį saviraiškos laisvei taikomos tam tikros išimtys. Saviraiškos laisvės ribojimai šios bylos kontekste, šiuo atveju – atsakomybės taikymo procesas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertintinas kaip saviraiškos laisvės ribojimo
priemonė, kurios taikymas turi būti atidžiai išnagrinėtas, o ribojimo pagrindai įtikinamai
nustatyti.
64. Atsakovui teigiant, jog vadovaujantis Tautinių mažumų apsaugos pagrindų
konvencijos 7, 8, 9 straipsniais, jis turi teisę į žodžio, minties, sąžinės laisvę, gali turėti įsitikinimus, pažiūras ir gali juos laisvai reikšti net tada, kai jie nesutampa su oficialia
valstybės pozicija, dėmesys atkreiptinas į tai, jog toje pačioje konvencijoje yra įtvirtinta,
kad tautinei mažumai priklausantys asmenys, naudodamiesi iš šios pagrindų konvencijos principų išplaukiančiomis teisėmis ir laisvėmis, gerbia nacionalinius teisės aktus ir
kitų žmonių teises, visų pirma asmenų, kurie priklauso tautinei daugumai arba kitoms
tautinėms mažumoms (20 str.). Taigi Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija
tautinėms mažumoms ne tik garantuoja teisę į žodžio laisvę, bet ir numato pareigas įgyvendinant žodžio laisvę gerbti nacionalinius aktus ir kitų žmonių teises. Šios pareigos nevykdymas, t. y. nacionalinių aktų ir kitų žmonių teisių negerbimas, gali suponuoti pagrįstus žodžio laisvės reiškimo apribojimus. Asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms,
saviraiškos teisės ir jų ribojimo pagrindai niekuo nesiskiria nuo bendrųjų Konstitucijoje
ir Konvencijoje įtvirtintų pagrindų.
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Dėl tarybos nario V. T. veiksmų vertinimo
65. Šios bylos atveju istorinis biografinis kontekstas yra toks: A. R.-V. oficialiai yra
laikomas svarbia Lietuvos istorijos asmenybe, ženkliai prisidėjusia prie nepriklausomos
Lietuvos kūrimo. 1945 m. balandžio 25 d. A. R.-V. tapo partizanu, 1950 m. – Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio (toliau – ir LLKS) Gynybos pajėgų vadu, 1951 m. – LLKS Tarybos
pirmininku ir Ginkluotųjų pajėgų vadu. Jis yra 1949 m. vasario 16-osios deklaracijos signataras. A. R.-V. buvo suimtas 1956 m., sovietų žiauriai kankintas, o 1957 m. jam įvykdyta mirties bausmė. 1997 m. A. R.-V. pripažintas kario savanorio statusas. Lietuvos
Respublikos Prezidento 1998 m. sausio 26 d. dekretu jam (po mirties) suteiktas dimisijos
brigados generolo laipsnis, taip pat buvo įteisinti dar 1949 m. ir 1950 m. Lietuvos partizanų aukščiausiosios vadovybės apdovanojimai – 2-ojo ir 1-ojo laipsnio Laisvės Kovos
Kryžiai su kardais: Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. kovo 6 d. dekretu A. R.-V.
suteiktas (po mirties) 2-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius), o 1999 m. vasario 1 d. dekretu – (po mirties) 1-ojo
laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius).
66. Pasisakydamas dėl rezistencinio judėjimo Konstitucinis Teismas 2014 m. kovo
18 d. nutarime yra nurodęs, jog atsižvelgiant į tai, kad prieš Lietuvos Respubliką vykdyta SSRS agresija, taip pat į Lietuvos valstybės ir Lietuvos Respublikos pilietybės tęstinumą, organizuotos ginkluotos partizanų pajėgos laikytinos okupacijai besipriešinusios
Lietuvos Respublikos ginkluotosiomis pajėgomis, t. y. tarptautinio ginkluoto konflikto šaliai priskirtinomis savanorių pajėgomis, kurių nariai turi kombatanto statusą. Kaip
rodo rezistencijos sovietinei okupacijai istoriniai tyrimai, su šia okupacija kovojusių
Lietuvos partizanų pajėgos paprastai laikėsi iš visuotinai pripažintų tarptautinės teisės
normų (inter alia 1907 m. spalio 18 d. IV Hagos konvencijos dėl karo sausumoje įstatymų ir papročių priedo 1 straipsnio) kylančių reikalavimų tarptautinio ginkluoto konflikto šalies savanorių būriams (turėti atsakingą už savo pavaldinius vadą, sutartinį skiriamąjį, gerai matomą iš toli ženklą, atvirai nešioti ginklus, vykdyti operacijas laikantis karo
įstatymų ir papročių).
67. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos“ preambulę, Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams,
teisių atkūrimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalį) organizuotas ginkluotas pasipriešinimas sovietinei okupacijai laikomas Lietuvos valstybės savigyna, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai skelbiami Lietuvos kariais savanoriais ir pripažįstami jų kariniai laipsniai ir apdovanojimai; įstatymo „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m.
vasario 16 d. deklaracijos“ 2 straipsnio 2 dalyje konstatuota, kad Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Taryba buvo aukščiausia politinė ir karinė struktūra, vienintelė teisėta valdžia
okupuotos Lietuvos teritorijoje (remiantis Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos
1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 1 punktu, kuriame buvo nustatyta, kad „LLKS Taryba
<...> okupacijos metu yra aukščiausias tautos politinis organas, vadovaująs politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai“). Taigi Lietuvos partizanai gali būti apibūdinami ne tik
kaip nacionalinės, etninės grupės dalis, bet ir politinė grupė, siekusi išsaugoti Lietuvos
valstybės tęstinumą. Lietuvos gyventojų palaikymą turėję ginkluoti pasipriešinimo daly126
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viai – Lietuvos partizanai – įgyvendino tautos teisę į savigyną nuo okupacijos ir agresijos. Ginkluotas pasipriešinimas trukdė sovietinėms okupacinėms struktūroms vykdyti
deportacijas, trėmimus ir kitas represines priemones prieš Lietuvos civilius gyventojus.
Taip pasipriešinimo dalyviai ne tik realiai siekė užtikrinti tautos išlikimą (ją gindami),
bet ir tokį išlikimą simbolizavo (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2016 m. balandžio 12 d.
nutartis civilinėje byloje Nr. 2K-P-18-648/2016).
68. Oficialioji istorikų, atliekančių Lietuvos partizaninio pasipriešinimo laikotarpio įvykių tyrimus, vykdomus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, pozicija yra tokia, kad įvykių vertinimas vien KGB bylose esančia medžiaga, kuriose
partizanai vadinami banditais, neatspindi tikrovės, nes joje apstu netikrų, partizanus juodinančių teiginių. Byloje specialistu dalyvavęs šio centro darbuotojas Rimantas Zagreckas
nurodė, kad jo atliekamų istorinių tyrimų metu nustatyta, jog yra istorinių duomenų,
kad Lietuvos partizanai vykdė karo lauko nuosprendžius prieš kolaborantus. Yra ir tokių atvejų, kai pagal KGB archyve esančius duomenis, jų papildomai netikrinant, galima
buvo susidaryti vaizdą, kad partizanai mirtimi baudė be pagrindo. Tačiau gyvi liudijimai,
tikrinant KGB duomenis, paneigė jų atitikimą tikrovei (buvo pateiktas konkretus pavyzdys). Specialistas nurodė, kad istoriniai šaltiniai liudija, jog A. R.-V. partizanų vadų pokalbiuose ne kartą yra neigiamai pasisakęs dėl baudimo mirtimi.
69. Nagrinėjamos bylos kontekste išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad istorijos
faktų vertinimas ir jų interpretavimo aspektai nėra nagrinėjimo teisme dalykas. Šioje byloje svarbus teisinis vertinimas, ar įsikišimas į V. T. teisę naudotis saviraiškos laisve dėl jo
pareiškimuose, susijusiuose su istoriniais klausimais, pateiktais argumentais yra būtinas
demokratinėje visuomenėje. Išplėstinė teisėjų kolegija, atlikdama tokį teisinį vertinimą,
taiko EŽTT pripažįstamą Išvados 61 punkte nurodytą patikros testą ir būtent įvertina
V. T. pateiktų pareiškimų būdą, kuriuo jie buvo išreikšti, ir būdą, kuriuo jie gali būti aiškinami, (pareiškimų formą) interesus ar teises, kurios buvo paveiktos padarytais pareiškimais, pareiškimų poveikį ir laikotarpį, praėjusį nuo istorinių įvykių, su kuriais buvo susiję padaryti pareiškimai, taip pat kitus reikšmingus aspektus.
70. Dėl būdo, kuriuo atsakovo pareiškimai buvo išreikšti, ir būdo, kuriuo jie gali
būti aiškinami pažymėtina, jog Išvados 3 ir 29 punktuose nurodyti atsakovo pasisakymai
Komiteto 2018 m. liepos 18 d. posėdžio metu ir socialiniame tinkle „Facebook” 2018 m.
liepos 19 d. V. T. puslapyje patalpintame viešame įraše pasižymi tiesioginiais kaltinimais,
kad A. R.-V. dalyvavo taikių Lietuvos gyventojų žudymuose („asmeniškai skelbė mirtinus
nuosprendžius taikiems Lietuvos gyventojams“), nurodyti tūkstantiniai tokių aukų skaičiai („dėl A. R.-V. buvo nužudyta 8 000 taikių piliečių ir vaikų“, „ten, kur veikė jam pavaldžios gaujos, buvo užmušta apie 8 000 taikių gyventojų – suaugusių ir vaikų“), A. R.-V.
vadinamas pokariniu, tautos ir nacionaliniu nusikaltėliu, nacionalinės banditų grupuotės
vadu, teroristinės organizacijos lyderiu, vykdžiusiu savo liaudies terorą. Teisiniu vertinimu, pasirinktas tonas pasižymi kraštutiniu kategoriškumu, pabrėžtinai neigiamu nusikaltimais žmogiškumui kaltinančiu atspalviu. Apskritai, tai nepanašu į diskusinį skleidžiamos informacijos pobūdį, kur galėtų dominuoti pasisakymai dėl nuomonių įvairovės dėl
nepriklausomybės kovų – partizaninio judėjimo, taikytų metodų, keliamos abejonės, ar
būtinas įamžinimas tokių kovų dalyvių atminimo, kai dalis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos rinkėjų turi kitokią nuomonę ir pan.
71. Iš pareiškimų matyti, jog juose yra pateikiamas realios situacijos vertinimas.
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Pateikiant šiuos pareiškimus nesiremiama jokiais tokiems teiginiams patvirtinti skirtais
šaltiniais, tik abstrakčiai nurodoma, jog pareiškimas daromas „remiantis turimais duomenimis“. V. T. paaiškino, jog savo pasisakymus grindė Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo 1957 m. rugsėjo 24/25 d. nuosprendyje dėl A. R. nuteisimo nurodytais duomenimis.
Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog teisinė tikrovė yra tokia, kad 1990 m. kovo
11 d. atkūrė Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir atkurtos nepriklausomos valstybės
Lietuvos Respublikos Seimas 1990 m. gegužės 2 d. priėmė įstatymą „Dėl asmenų represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo”, kuriame Lietuvos
Aukščiausiojo Taryba, konstatuodama, kad Lietuvos gyventojų pasipriešinimas agresijai
ir okupaciniams režimams neprieštaravo nacionalinei ir tarptautinei teisei, pažymėdama, kad represijas šiems asmenims vykdė TSRS teismai ir neteisminiai organai, hitlerinės
Vokietijos ir krašto teismai, taip pat buvusios Lietuvos TSR teismai, siekdama pašalinti represijų pasekmes ir atstatyti teisingumą, nutarė paskelbti, kad Lietuvos gyventojai,
kurie tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų buvo represinių organų nuteisti arba įkalinti neteismine tvarka, arba kitaip apribota jų laisvė pagal RTFSR baudžiamąjį kodeksą (1926 m.),
kitų TSRS respublikų baudžiamuosius įstatymus, hitlerinės Vokietijos baudžiamuosius
nuostatus arba vietos įstatymus (1941–1944 m.) už pasipriešinimą agresijai ir okupaciniams režimams, taip pat ištremti iš Lietuvos 1940–1953 metais bei nuteisti pagal buvusios Lietuvos TSR baudžiamojo kodekso 62, 63, 66–68, 70, 73, 79–82, 88, 89, 1991, 210,
211 straipsnius, yra nekalti Lietuvos Respublikai ir atstatomos visos jų pilietinės teisės.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasipriešinimo dalyvių kovą vertina kaip
tautos teisės į savigyną pasireiškimą (1 d.); Minėto įstatymo 3 dalyje nurodyta, jog šio
įstatymo pirmajame straipsnyje nurodytiems asmenims pažymėjimus apie jų nuteisimo,
įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo laiką išduoda Lietuvos Respublikos
aukščiausiasis teismas – teisminių instancijų represuotiems asmenims (a p.).
72. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 1991 m. kovo 19 d. išdavė pažymėjimą
Nr. 8-19958/91 dėl R. A., L., gim. (duomenys neskelbtini), visiško reabilitavimo, t. y. pripažinimo neteisėtai represuotu, nekaltu Lietuvos Respublikai, tokiu būdu buvo atstatytos
visos jo teisės. Taigi, okupacinės valstybės teismo nuosprendis prarado legitimumą.
73. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo pareiškimais teisinė tikrovė yra
paneigiama, jos demonstratyviai nepaisoma, skleidžiami teisinei tikrovei priešingi, šmeižikiški ir dezinformuojantys teiginiai. V. T. pareiškimai yra be teisėto faktinio pagrindimo. Nurodytos teisinės tikrovės kontekste V. T. nepaisė sąžiningo principo, iškreipė faktus, nepateikė tikslios bei patikimos informacijos.
74. Nors V. T. nurodo, kad domėdamasis A. R.-V. atminimo įamžinimo klausimu
rado tik Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo 1957 m. rugsėjo 24/25 d. nuosprendį dėl
A. R. nuteisimo, išplėstinė teisėjų kolegija šį jo argumentą, kaip ir kitus jo argumentus,
kuriuos jis grindė į bylą teikiamais išrašais iš publikacijų, vertina kaip nepagrįstus. Kaip
jau minėta anksčiau, atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nariui keliamus aukštesnius veiklos, atsakomybės, etikos ir profesionalumo standartus, savivaldybės tarybos narys turi
būti gerai informuotas ir priimdamas sprendimus žinoti visą sprendžiamo klausimo kontekstą bei neapsiriboti selektyviais bei vienpusiškais duomenimis. Oficialioji istorikų, atliekančių Lietuvos partizaninio pasipriešinimo laikotarpio įvykių tyrimus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pozicija, biografiniai duomenys apie A.
R.-V. yra visuotinai žinomi, prienami ir lengvai randami. Be to, reikia pastebėti, jog, kaip
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nurodė pareiškėjas bei kaip matyti iš byloje esančių duomenų, A. R.-V. biografijos faktai
buvo pateikti tarybos nariams kaip Tarybos sprendimo projekto „Dėl A. R.-V. atminimo
įamžinimo“, svarstyto 2018 m. liepos 18 d. Komiteto posėdyje, rengimo medžiaga. Taigi
teisinę tikrovę atitinkantys duomenys apie A. R.-V. V. T. turėjo būti žinomi ir prieinami.
75. Dėl konkrečių interesų ar teisių, kurios buvo paveiktos padarytais pareiškimais,
pažymėtina, jog Išvados 65 punkte pateikti faktiniai duomenys apie A. R.-V. biografiją
ir veiklą, jo nuopelnus ir jų valstybinį įvertinimą suponuoja, jog A. R.-V. yra Lietuvai,
jos nepriklausomybei ir visai Lietuvių tautai svarbi istorinė asmenybė. Dėl to šmeižikiško
pobūdžio ir dezinformaciniais pareiškimais ne tik žeminamas mirusiojo A. R.-V. geras
vardas ir reputacija, daromas neigiamas poveikis jo, kaip įvertinto kovotojo už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę, šeimos narių garbei ir orumui, bet ir bandoma iškraipyti
Lietuvos istoriją ir visuomenės nuomonę dėl pagarbos šiam asmeniui bei jo nuopelnų,
prisidedant prie nepriklausomos Lietuvos kūrimo. Taip pat pastebėtina, jog nepaisant to,
kad pasisakymuose kalbama apie tolimą praeities įvykių laikotarpį, jų turinys yra itin aktualus ir ypatingai jautrus esamomis sąlygomis, kai Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m.
lapkričio 16 d. nutarimu 2018 metus paskelbė A. R.-V. metais.
76. Vertinant pareiškimų poveikį, būtina pažymėti, kad atsakovo pareiškimų turinys pasklido Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse, t. y. žinia apie A. R.-V. –
oficialiai pripažįstamo svarbia Lietuvos istorijos asmenybe – itin negatyvius vertinimus
buvo paskleista plačiai, V. T. įrašas sulaukė daugybės reakcijų ir komentarų, supriešino žmones ir sukėlė didelį pasipiktinimą bei užgavo daugelio žmonių jausmus. Tai, jog
Komitete pasakytus žodžius „dėl A. R.-V. buvo nužudyta 8 000 taikių piliečių ir vaikų“ V.
T. išplėtojo ir viešu įrašu pasidalijo puslapyje „Facebook“ rodo, jog V. T. siekė, kad apie jo
pareiškimą sužinotų kuo daugiau žmonių, t. y. kad ši informacija visų pirma pasiektų jo
profilio sekėjus, o taip pat ir kitus asmenis.
77. Nors V. T. paaiškino, kad pateikdamas pareiškimus jis siekė atstovauti savo
rinkėjams, kurių daugelis priklauso tautinėms mažumoms, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad tiek iš Išvados 64 punkte aptartų Tautinių mažumų apsaugos pagrindų
konvencijos nuostatų, tiek iš nacionalinio teisinio reguliavimo kyla įpareigojimai tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims gerbti kitų žmonių teises, kas reiškia ir įpareigojimus gerbti kitų žmonių teises naudojantis saviraiškos laisve bei reiškiant savo įsitikinimus. Kaip jau minėta anksčiau, laisvė turėti įsitikinimus negali būti ribojama, tačiau
laivė reikšti įsitikinimus nėra absoliuti ir ji gali būti apribojama, kuomet jos reiškimas yra
nesuderinamas su bet kokiais teisei priešingais veiksmais. Siekis tinkamai atstovauti savo
rinkėjams bei tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims šiuo atveju negali pateisinti Konstitucijoje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų saviraiškos laisvės įpareigojimų nepaisymo. Be to, Kodekso 4 straipsnyje
įtvirtintas teisingumo principas įpareigoja savivaldybės tarybos narį vienodai tarnauti
visiems žmonėms, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
išsilavinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtumų.
78. Vertindama, ar nagrinėjamas ribojimas proporcingas siekiamiems tikslams ir
ar priežastys, kuriomis rėmėsi Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, buvo svarbios ir
pakankamos, išplėstinė teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad šiuo atveju, kai politiko pareiškimais akivaizdžiai neigiama teisinė tikrovė, jos demonstratyviai nepaisoma,
skleidžiama teisinei tikrovei priešinga, šmeižikiška informacija ir/ar dezinformacija apie
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Lietuvai nusipelniusį asmenį ir istorinius Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovų procesus, sąmoningai priešinami Lietuvos žmonės, buvo svarbios ir pakankamos priežastys
atsakomybei ir tai, atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nario statusą, į veiksmų pobūdį
ir išreiškimo būdą bei sukeltas pasekmes, yra proporcinga saviraiškos laisvės ribojimo
priemonė. Taigi šiuo atveju pripažintina, kad atsakovo pateikti pareiškimai suponuoja
būtinumą demokratinėje visuomenėje apriboti jo saviraiškos laisvę. Anksčiau nurodytos
reikšmingos ir pakankamos priežastys bei būtinybė užtikrinti pagarbą A. R.-V. atminimui dėl jo nuopelnų, prisidedant prie nepriklausomos Lietuvos kūrimo, apsaugoti pamatines Lietuvos visuomenės demokratines vertybes ir visos lietuvių tautos istoriją pagrindžia „neatidėliotino visuomenės poreikio“ buvimą.
79. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šioje išvadoje išdėstytų argumentų visumą, vertina, kad V. T., Finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje bei savo puslapyje
socialiniame tinkle „Facebook“ (Išvados 3 ir 29 punktuose nurodyti pasisakymai) viešai
pareikšdamas Lietuvos partizanų vadą A. R.-V. ir jo atminimą menkinančią informaciją ir paskleisdamas žinomai neteisingą informaciją apie šį asmenį atliko su Konstitucijos
5 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio ir Valstybės politikų elgesio
kodekso 4 straipsnio nuostatomis nesuderinamus ir joms prieštaraujančius veiksmus.
Konstatuotina, jog tokiais savo veiksmais tarybos narys V. T. nepaisė iš savivaldybės tarybos nario priesaikos, konstitucinio savivaldybės tarybos nario statuso kylančių reikalavimų gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, nepažeisti konstitucinių žmogaus
teisių ir laisvių, eidamas tarybos nario pareigas nesivadovavo Konstitucija ir jos saugomomis vertybėmis, nepaisė savivaldybės tarybos nario priesaikoje įtvirtinto sąžiningumo imperatyvo, taip pat draudimo atlikti bet kokius teisei priešingus veiksmus, kuriais
asmenys yra šmeižiami arba kitaip yra dezinformuojama visuomenė ar atskiri jos nariai,
bei diskreditavo teritorinės bendruomenės valdžios autoritetą. Įvertinus pateiktų pareiškimų pobūdį, jų turinį, pateikimo aplinkybes ir kitas anksčiau išdėstytas reikšmingas
aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija tokius savivaldybės tarybos nario veiksmus pripažįsta šiurkščiais Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies, 25 straipsnio 4 dalies, 28 straipsnio,
savivaldybės tarybos nario priesaikos ir Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio
reikalavimų pažeidimais.
80. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys V. T. savo veiksmais Finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje bei savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai pareikšdamas apie Lietuvos partizanų vadą A.
R.-V. ir jo atminimą menkinančią informaciją ir paskleisdamas žinomai neteisingą informaciją apie šį asmenį, sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką (Vietos savivaldos
įstatymo 22 str. 6 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo 122 str. 1 d.).
81. Pareiškėjas savo prašymą grindė ir Konstitucijos 42 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kuriose numatyta, jog valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga.
82. Įvertinus pareiškėjo pateiktus argumentus dėl atsakovo veiksmų prieštaravimo Konstitucijos 42 straipsnio 2 dalies nuostatoms konstatuotina, kad jie nėra konstituciškai pagrįsti, todėl atsakovo veiksmų atitikties Konstitucijos 42 straipsnio 2 daliai
teismas netiria.
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Dėl V. T. atsiliepime į prašymą nurodytų procedūrinių pažeidimų nepagrįstumo
83. Atsakovas V. T. atsiliepime į prašymą nurodė daug, jo manymu, padarytų procedūrinio pobūdžio pažeidimų, dėl kurių išplėstinė teisėjų kolegija pasisako.
84. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo
procedūrą turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų ne mažiau kaip 1/3 savivaldybės
tarybos narių grupę sudarančių asmenų. Teikimas turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš
pagrindų (jis sulaužė priesaiką; jis nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų
įgaliojimų) paaiškėjimo dienos. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, teikime pradėti tarybos
nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą nurodomas
konkretus asmuo, siūlymai pradėti procedūrą bent vienu iš šio straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindų, šiuos siūlymus pagrindžiantys argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai. Gavusi
teikimą pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą savivaldybės taryba kitame savivaldybės tarybos posėdyje, bet
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo
(Vietos savivaldos įstatymo 251 str. 6 d.).
85. Kaip matyti iš išdėstytų nuostatų, teikimas yra pagrindas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą.
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4–5 dalių nuostatas, teikimas turi atitikti
tam tikrus reikalavimus – turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo bent vieno iš pagrindų (savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ar nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų) paaiškėjimo, turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų ne mažiau kaip
1/3 savivaldybės tarybos narių grupę sudarančių asmenų. Atitinkamai teikimo turinyje
turi būti pateikti siūlymus pradėti tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero
įgaliojimų netekimo procedūrą pagrindžiantys argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai.
Detalesnių nuostatų dėl komisijos atliekamo tyrimo Vietos savivaldos įstatyme nėra pateikiama, tačiau iš Vietos savivaldos įstatymo spręstina, jog komisija turi ištirti teikime
pradėti tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą nurodytus faktus ir pateikti išvadą – vertinimą dėl to, ar savivaldybės tarybos narys ar
savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) tinkamai vykdė jam Vietos
savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.
86. Šiuo atveju 2018 m. liepos 23 d. Tarybai pateiktas Teikimas atitinka Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio nuostatas: jis buvo išdėstytas raštu, pateiktas Tarybai ne
vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 251 straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų
(jis sulaužė priesaiką; jis nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų)
paaiškėjimo dienos – 2018 m. liepos 18 d. atsakovas pasisakė Komiteto posėdyje, 2018 m.
liepos 19 d. patalpino viešą įrašą socialiniame tinkle „Facebook“.
87. Atsakovas nurodo, jog Komisija ne tyrė, o vertino Teikime nurodytus
pasisakymus.
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88. Pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, žodis „tirti“ aiškintinas kaip stengtis
suprasti, suvokti, sužinoti (1); moksliškai nagrinėti (2). Žodis „vertinti“ aiškintinas kaip
pripažinti vertę, reikšmę, branginti (1); spręsti, ko vertas (2).
89. Kaip matyti iš Komisijos Išvados, joje iš esmės yra pateiktas teikime pradėti
savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo
procedūrą nurodyto pagrindo tyrimas – ar V. T. veiksmai, viešai menkinant Lietuvos
partizanų vadą A. R.-V. ir jo atminimą, skleidžiant žinomai neteisingą informaciją apie
šį asmenį, prieštarauja atitinkamiems teisės aktų reikalavimams. Komisijos atliktas tyrimas iš esmės vertintinas kaip neatsiejamai susijęs ir su V. T. veiksmų vertinimu, dėl to
nėra pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, jog Komisija netinkamai atliko jai pavestą
užduotį.
90. Dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūros sustabdymo ikiteisminio tyrimo pagrindu pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2018 m. liepos 23 d. dėl V. T. pasisakymų pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal
Baudžiamojo kodekso 313 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta atsakomybė tam, kas viešai
paskleidė apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar
pakirsti pagarbą jo atminimui. Savivaldybės tarybos nario įgaliojimų procedūra V. T. atžvilgiu pradėta kitu pagrindu nei ikiteisminis tyrimas, t. y. dėl V. T. veiksmų, viešai menkinant Lietuvos partizanų vadą A. R.-V. ir jo atminimą, skleidžiant žinomai neteisingą
informaciją apie šį asmenį. Taigi šiuo atveju, nors ikiteisminis tyrimas ir savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra yra pradėti dėl tų pačių atsakovo veiksmų, atsakomybės formos skiriasi ir egzistuoja savarankiški jų taikymo pagrindai. Taigi nebuvo
pagrindo tenkinti atsakovo prašymą ir sustabdyti tyrimą. Kita vertus, pastebėtina ir tai,
jog savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo
procedūra yra reglamentuota numatant konkrečius ir gan trumpus terminus, o sustabdymo procedūra atskirai nėra aptarta.
91. Dėl atsakovo argumentų, jog Komisija, posėdžiaudama uždaruose posėdžiuose, pažeidė Vietos savivaldos įstatymo ir Reglamento nuostatas, pažymėtina,
kad iš 2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos posėdžio protokolo Nr. TAR1-112 matyti, jog
Komisijos nariai, įvertinę galimą posėdžių veiklos trikdymą, pasiūlė organizuoti uždarus posėdžius. Iš 2018 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos posėdžio protokolo matyti, jog
Komisijos nariai, reaguodami į Klaipėdos jungtinio demokratinio judėjimo prašymą
rengti atvirą posėdį, įvertinę svarstomo klausimo jautrumą, galimą spaudimą Komisijos
nariams, svarstomo klausimo sąsają su asmens garbe ir orumu, valstybės saugumu, siekdami atskirti apkaltos procesą nuo vykstančio ikiteisminio tyrimo proceso, manė, kad
Komisijos posėdžiai turi likti uždari.
92. Reglamento 29.8 punkte nurodyta, jog Komisijos (visuomeninės tarybos)
nuostatus pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracija arba Sekretoriatas.
Jeigu nuostatuose nėra išsamiai reglamentuota komisijos (visuomeninės tarybos) darbo
tvarka, nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis šiame Reglamente nustatyta komitetų darbo tvarka. Reglamento 27.3 punkte yra reglamentuojama komitetų posėdžių tvarka ir jame yra numatyta, jog pagrindinė komitetų veiklos forma yra posėdžiai.
Gali būti organizuojami išvažiuojamieji posėdžiai. Posėdžiai yra atviri. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.
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93. Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog nepaisant to, kad Komisija posėdžiavo
uždaruose posėdžiuose, tai niekaip nesuvaržė atsakovo teisių, kuriomis jis naudojosi visa
apimtimi. V. T. buvo sudarytos sąlygos būti išklausytam, pateikti rašytinius paaiškinimus,
be to, pats atsakovas pabrėžė rezonansinį ir didelio dėmesio sulaukusį šio atvejo pobūdį.
Taigi Komisijos posėdžio forma nepažeidė atsakovo teisių, ši aplinkybė taip pat nevertintina kaip turinti reikšmės sprendžiant dėl Komisijos darbo teisėtumo.
94. Kaip matyti iš 2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos posėdžio protokolo Nr. TAR1112, posėdyje pasiūlyta į 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos posėdį pakviesti V. T.
Iš 2018 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos posėdžio protokolo Nr. TAR1-118 matyti, jog
Komisijos pirmininkas pasiūlė V. T. pasikalbėti apie Teikime nurodytus faktus. V. T. atsisakė kalbėtis, atsisakė atsakyti į klausimus žodžiu, prašė, kad Komisijos nariai klausimus pateiktų raštu. Komisijos nariai nutarė paprašyti V. T. pateikti paaiškinimus raštu dėl
Teikime nurodytų aplinkybių. Buvo pagarsinti Teikime nurodyti faktai, Komisijos nariai
išnagrinėjo medžiagą. Komisijos nariai manė, kad jeigu V. T. pateikus atsiliepimą naujų
aplinkybių nepaaiškės, yra požymių, leidžiančių kreiptis į teismą dėl priesaikos sulaužymo. Pasiūlyta rengti Komisijos išvados projektą. Taigi Komisijos nariai numatė galimybę
įvertinti V. T. paaiškinime pateiktas aplinkybes, o iš Išvados matyti, jog V. T. rašytiniai
paaiškinimai buvo įvertinti.
95. Komisijos 2018 m. rugpjūčio 3 d. posėdžio protokole Nr. TAR1-112, 2018 m.
rugpjūčio 22 d. posėdžio protokole Nr. TAR1-118 ir 2018 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio
protokole Nr. TAR1-120 yra nurodyta darbotvarkė, aptarti pagrindiniai svarstyti klausimai, nurodytas nutartas rezultatas. Šie duomenys atspindi pagrindinę tyrimo eigą bei tai,
kokie klausimai buvo spręsti, o pagrindo posėdžių protokolus vertinti kaip neišsamius ar
netinkamus nėra.
96. Atsakovas kelia klausimo dėl pritarimo Išvadai įtraukimo į 2018 m. rugsėjo
13 d. posėdžio darbotvarkę teisėtumo klausimą.
97. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki savivaldybės tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jeigu meras svarstytinų klausimų į
posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia savivaldybės
taryba reglamente nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau
kaip prieš 3 darbo dienas iki savivaldybės tarybos posėdžio paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
98. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje numatyta, jog savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu,
jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki
posėdžio pradžios. <...>
99. Reglamento 59.1 punkte numatyta, jog Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras, tvirtina Taryba posėdžio pradžioje posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki Tarybos posėdžio šio Reglamento
V skyriaus nustatyta tvarka parengtus, suderintus, įvertintus (kai atliekamas vertinimas),
paviešintus, įregistruotus ir apsvarstytus komitetuose sprendimų projektus, dėl kurių
konsultuotasi su visuomene (kai atliekamas konsultavimasis), meras privalo įtraukti į po133
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sėdžio darbotvarkę.
100. Pagal Reglamento 59.3 punktą, jeigu meras 59.1 papunktyje nurodytų sprendimų projektų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, apie neįtraukimo priežastis meras posėdžio pradžioje žodžiu informuoja Tarybą. Posėdžio pradžioje tvirtinant darbotvarkę
balsuojama dėl kiekvieno į darbotvarkę neįtraukto sprendimo projekto. Klausimas įtraukiamas į darbotvarkę posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. <...>
101. Reglamento 59.4 punkte nurodyta, jog tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti
papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu. Pageidavimą papildyti ar pakeisti mero sudarytą Tarybos posėdžio darbotvarkę iki jos patvirtinimo gali išreikšti meras ir Savivaldybės
administracijos direktorius, o dėl jų svarstymo apsisprendžia Taryba. Nauji sprendimų
projektai gali būti įtraukti į darbotvarkę, jeigu jie įregistruoti Sekretoriate ne vėliau kaip
prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. <...>
102. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog klausimas dėl pritarimo
Išvadai Sekretoriate buvo užregistruotas 2018 m. rugsėjo 10 d., ginčo dėl šios aplinkybės nekilo. Kaip matyti iš atsakovo atstovės pateiktos Tarybos 2018 m. rugsėjo 13–14 d.
posėdžio darbotvarkės, klausimas dėl pritarimo Išvadai nebuvo įtrauktas į darbotvarkę.
Į 2018 m. rugsėjo 13 d. tarybos posėdžio matyti, jog Tarybai meras teikė klausimą dėl
apsisprendimo įtraukti į posėdžio darbotvarkę klausimą dėl Išvados patvirtinimo – tam
Taryba pritarė, dėl to ir buvo svarstytas klausimas dėl pritarimo Išvadai ir kreipimosi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Iš šių duomenų ir įvertinus anksčiau išdėstytas teisinio reguliavimo nuostatas darytina išvada, jog klausimas dėl Išvados įtraukimo
į Tarybos darbotvarkę buvo įtrauktas laikantis Reglamento nuostatų, dėl to konstatuoti
procedūrinius pažeidimus šiuo aspektu nėra pagrindo.
103. Dėl V. T. alternatyvaus sprendimo projekto svarstymo įtraukimo į Tarybos
darbotvarkę konstatuotina, jog šis klausimas įtakos atsakovo įgaliojimų netekimo procedūros teisėtumui neturi. Šiuo atveju sprendžiamas būtent savivaldybės tarybos nario V.
T. priesaikos sulaužymo atvejis ir iš procedūrinės pusės vertinama, ar Taryba į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Vietos savivaldos įstatyme nėra reglamentuojama savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero, dėl kurio yra pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, teisė pateikti
Tarybai svarstyti alternatyvų sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės
tarybos nario – mero įgaliojimo netekimo procedūros, t. y. šis klausimas nėra įgaliojimų
netekimo procedūros sudėtinė dalis, o yra susijęs su savivaldybės tarybos nario teisių ir
pareigų įgyvendinimu. Kita vertus, balsavimas prieš pritarimą Išvadai išreiškia nepritarimą Išvadai. Be to, kaip teismo posėdžio metu paaiškino pareiškėjo atstovas, V. T. alternatyvų sprendimo projektą Tarybos posėdžiui pateikė nesilaikydamas Reglamente numatytų reikalavimų dėl sprendimo projektų pateikimo tvarkos ir terminų.
104. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog savivaldybės tarybos nario V. T. įgaliojimų netekimo procedūros procedūrinio pobūdžio pažeidimų nenustatyta, o jo argumentai šiais aspektais atmestini kaip nepagrįsti.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
122 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija
t e i k i a i š v a d ą:
Pripažinti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys V. T. (V. T.), savo
veiksmais Finansų ir ekonomikos komiteto 2018 m. liepos 18 d. posėdyje bei 2018 m.
liepos 19 d. savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai pareikšdamas apie
Lietuvos partizanų vadą A. R.-V. ir jo atminimą menkinančią informaciją ir paskleisdamas žinomai neteisingą informaciją apie šį asmenį, pažeidė Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 4 dalį, 28 straipsnį ir Lietuvos Respublikos
valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintus valstybės politikų elgesio principus ir sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką.
Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada yra galutinė ir
neskundžiama.
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3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės
viešojo administravimo srityje
3.1. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių
3.1.1. Dėl datos, nuo kurios turi būti skaičiuojamos palūkanos už ne laiku grąžintą
(įskaitytą) pridėtinės vertės mokesčio permoką (skirtumą)
Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalis (2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1249 redakcija) įtvirtina, kad: „<...> mokesčių administratorius privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką tokia tvarka: 1) mokesčio permoka grąžinama
per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Tais atvejais, kai mokesčių administratorius paprašo mokesčių mokėtoją pateikti papildomus dokumentus, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų
gavimo dienos. <...> Šiame punkte nustatyti terminai netaikomi, jei yra šios dalies 2 punkte nurodytos aplinkybės; 2) tais atvejais, kai dėl mokesčio permokos grąžinimo atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu
susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, mokesčio permoka turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 20 dienų
po mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta, – pažymos apie tai), įteikimo <…> dienos“ (28 punktas).
Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 9 dalis (2004 m. balandžio 13 d.
įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) numato, kad „mokesčių administratorius, per šio straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą negrąžinęs mokesčio permokos sumos, mokesčių mokėtojo
naudai skaičiuoja palūkanas iki mokesčio permoka bus grąžinta. Palūkanų dydis yra lygus
delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui“ (29 punktas).
Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 9 dalis, tiek kiek ji palūkanų už
ne laiku grąžintą PVM permoką mokėjimą sieja su to paties straipsnio 7 dalies 2 punkte
numatyto termino pažeidimu, neatitinka iš 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 183 straipsnio, skaitomo atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, kylančių reikalavimų (32 punktas).
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Administracinė byla Nr. A-375-556/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-06117-2013-4
Procesinio sprendimo kategorija 12.4

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. rugpjūčio 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus
(pranešėjas),
teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.
sausio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo „Nidera B. V.“ skundą
atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas „Nidera B. V.“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu (I t., b. l. 1–11), kurį
patikslino (III t., b. l. 48–59), kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija)
2013 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 69-131; 2) pakeisti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Vilniaus AVMI) 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) Nr. 258856, nurodant pareiškėjui grąžinti
3 864 706,66 Lt palūkanų sumą (skunde ir patikslintame skunde nurodė, kad likusi mokėtina suma sudaro 3 649 804,39 Lt). Pareiškėjas taip pat prašė priteisti iš Inspekcijos
patirtas bylinėjimosi išlaidas.
2. Pareiškėjas paaiškino, kad 2008 m. vasario–gegužės mėnesiais Lietuvoje įsigijo
ir pardavė už Europos Sąjungos ribų kviečių už 76 983 585 Lt, todėl įgijo teisę į pirkimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) atskaitą. Nors pareiškėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVM įstatymo)
nuostatomis, neturėjo pareigos registruotis PVM mokėtoju dėl eksportinių tiekimų, mokesčių administratorius vėliau apribojo pareiškėjo teisę į PVM atskaitą. Dėl to 2008 m.
liepos 14 d. pateikė prašymą Vilniaus AVMI įregistruoti jį PVM mokėtoju, kuri jį įregistravo 2008 m. rugpjūčio 12 d. Pareiškėjas pirmoje po įsiregistravimo PVM deklaracijoje
deklaravo grąžintiną 11 743 259 Lt PVM sumą už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 12 d.
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iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. Po deklaracijos pateikimo Vilniaus AVMI atliko pareiškėjo mokestinį patikrinimą, 2009 m. sausio 16 d. surašė patikrinimo aktą Nr. (21.26)-0677-4, kuriame konstatuota, jog pareiškėjas teisės į PVM atskaitą neįgijo. Ginčui pasiekus
Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK), ši
2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimu kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir Teisingumo Teismas) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, kad šis išaiškintų, ar apmokestinamojo asmens teisės į PVM atskaitą apribojimas, remiantis tuo faktu,
kad asmuo, atitinkantis visus pagrindinius teisės į PVM atskaitą reikalavimus, neįsiregistravo PVM mokėtoju, neprieštarauja Direktyvos 2006/112/EB (toliau – ir PVM direktyva) nuostatoms. 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismas priėmė pareiškėjui palankų
prejudicinį sprendimą, kuriuo remdamasi MGK 2010 m. lapkričio 24 d. priėmė galutinį sprendimą, įpareigojantį Inspekciją grąžinti pareiškėjui PVM permoką (VMI 2010 m.
gruodžio 22 d. grąžino pareiškėjui 11 743 259 Lt PVM permoką. Atitinkamai pareiškėjas
2011 m. birželio 11 d. kreipėsi į Vilniaus AVMI su prašymu sumokėti palūkanas dėl neteisėto atsisakymo grąžinti PVM permoką, kuri 2011 m. birželio 15 d. raštu Nr. (17.2)46-24118 informavo, kad sutinka sumokėti palūkanas tik už laikotarpį nuo Teisingumo
Teismo sprendimo priėmimo iki dienos, kai pareiškėjui buvo grąžinta permokos suma,
t. y. 214 902,27 Lt. 2012 m. liepos 19 d. Vilniaus AVMI pateikė pareiškėjui 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) Nr. 258856, kuriuo remiantis pareiškėjui buvo išmokėta 214 902,27 Lt palūkanų už pavėluotai grąžintą
PVM permoką. Nagrinėdama mokestinį ginčą dėl tokio vietos mokesčių administratoriaus sprendimo Inspekcija 2013 m. spalio 2 d. sprendimu pareiškėjo skundo netenkino,
konstatuodama, kad iki Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo mokesčių administratorius neturėjo jokio teisinio pagrindo PVM įstatymo 63 straipsnio 1 dalies nuostatas,
kurios draudė apmokestinamajam asmeniui pasinaudoti teise į PVM atskaitą už prekes,
kurios buvo įsigytos ir realizuotos vykdant PVM apmokestinamąją veiklą iki įsiregistruojant PVM mokėtoju, traktuoti kitaip, todėl pareigos grąžinti PVM mokesčio permoką pradžia sietina su Teisingumo Teismo sprendimu. Pareiškėjas su minėtais Inspekcijos
argumentais nesutiko, rėmėsi Mokesčių administravimo įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi, 32 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsniu,
Konstitucinio akto „dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 straipsniu,
MAĮ apibendrinto komentaro 3 straipsnio 5 dalimi, teismų suformuota praktika tokio
pobūdžio bylose, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 267 straipsniu. Akcentavo, kad, atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. kovo 19 d. sprendimas, kuriuo buvo
patvirtintas 2009 m. sausio 16 d. aktas, buvo panaikintas kaip neteisėtas, Vilniaus AVMI
netenkindama 2008 m. rugsėjo 29 d. prašymo neteisėtai ir nepagrįstai laiku negrąžino
pareiškėjui PVM permokos ir dėl to, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo
87 straipsnio nuostatomis, pareiškėjo naudai turi būti skaičiuojamos palūkanos už laiku
negrąžintą PVM permoką. Pabrėžė, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 9 dalimi ir Mokesčių administravimo įstatymo 99 straipsniu, pareiškėjui priklausančios ir Vilniaus AVMI mokėtinos palūkanos turi būti apskaičiuotos laikotarpiu nuo mokestinio patikrinimo pradžios (nuo 2008 m. lapkričio 21 d.) iki mokestinės
(PVM) permokos grąžinimo datos (iki 2010 m. gruodžio 22 d.).
3. Atsakovas Inspekcija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 177–179, III t.,
b. l. 63–67) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
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4. Atsakovas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog dalies palūkanų priteisimas siejamas su PVM permoka. Pabrėžė, jog mokesčio permokos grąžinimo tvarka priklauso
nuo tam tikrų faktinių aplinkybių, kurios iš esmės ir sąlygoja atitinkamos taisyklės pritaikymą. Pavyzdžiui, jei dėl mokesčio permokos grąžinimo atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas, mokesčio permoka turi būti grąžinta ne vėliau kaip per
20 dienų po mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui
naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, įteikimo mokesčių mokėtojui dienos (Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 7 d. 2 p.). Tačiau bendra taisyklė
yra ta, jog visų pirma paprastai turi būti paduotas mokesčių mokėtojo rašytinis prašymas dėl mokesčio permokos grąžinimo, o jos grąžinimas numatytas per 30 dienų, jei
nėra kitų įstatymų leidėjo numatytų išimčių (Mokesčių administravimo įstatymo 87 str.
5 d., 87 str. 7 d. 1 p.). Atkreipė dėmesį į tai, kad 2009 m. sausio 16 d. surašytas patikrinimo aktas Nr. (21.26)-06-77-4, iš kurio matyti, jog buvo atliktas pareiškėjo veiklos patikrinimas, tikrintas PVM, vadinasi, mokestinis patikrinimas buvo susijęs ir su PVM
permokos grąžinimu, o tokiu atveju taikytina norma įtvirtinta Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalies 2 punkte. Pareiškėjas nesutiko su tokia pozicija, todėl pateikė skundą Inspekcijai, o po to – MGK, kuri 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu
Nr. S-316(7-255/2009) panaikino centrinio mokesčių administratoriaus ir inspekcijos
sprendimus. Minėtas MGK sprendimas buvo priimtas tik po Teisingumo Teismo 2010 m.
spalio 21 d. sprendimo ir nuostata, jog apmokestinamasis asmuo turi teisę pasinaudoti
teise į PVM atskaitą tais atvejais, kai jis prekes, įsigytas iki įsiregistravimo PVM mokėtoju tais atvejais, kai yra įvykdomos dvi sąlygos: pirma – panaudoja PVM apmokestinamoje veikoje, ir antra – per protingą terminą įsiregistruoja PVM mokėtoju, atsirado tik
po šio Teisingumo Teismo sprendimo. Iki tol mokesčių administratorius neturėjo jokio
teisinio pagrindo PVM įstatymo 63 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios draudė apmokestinamajam asmeniui pasinaudoti teise į PVM atskaitą už prekes, kurios buvo įsigytos
ir realizuotos vykdant PVM apmokestinamąją veiklą iki įsiregistruojant PVM mokėtoju,
traktuoti kitaip. Mokesčių administratoriaus pareigos pradžia grąžinti PVM mokesčio
permoką, atsižvelgiant į terminų skaičiavimo taisykles, sietina su 2010 m. spalio 21 d.,
PVM permoka pareiškėjui grąžinta 2011 m. gruodžio 22 d., todėl palūkanos už ne laiku
grąžintą PVM permoką apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2010 m. spalio 21 d. iki 2011 m.
gruodžio 22 d.
5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus AVMI atsiliepimu į pareiškėjo skundą
(I t., b. l. 176, III t., b. l. 74) nurodė, kad palaiko atsakovo VMI prie FM atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
II.
6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 26 d. sprendimu
(III t., b. l. 148–156) pareiškėjo „Nidera B. V.“ skundą tenkino iš dalies. Teismas panaikino Inspekcijos 2013 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 69-131 ir Vilniaus AVMI 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. 258856 ir įpareigojo Vilniaus AVMI apskaičiuoti pareiškėjui
„Nidera B. V.“ palūkanas už laikotarpį nuo 2009 m. vasario 17 d. iki 2010 m. gruodžio
22 d. nuo laiku negrąžintos 11 743 259 Lt PVM permokos sumos ir priimti sprendimą
dėl apskaičiuotų palūkanų grąžinimo.
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7. Teismas konstatavo, kad byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, už kokį laikotarpį
pareiškėjui turi būti skaičiuojamos palūkanos už jam laiku negrąžintą 11 743 259 Lt PVM
permoką, o būtent dėl palūkanų skaičiavimo pradžios. Pareiškėjas nurodo, kad palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo 2008 m. lapkričio 21 d., t. y. nuo mokestinio patikrinimo
pradžios, o atsakovas – kad nuo 2010 m. spalio 21 d., t. y. nuo Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo. Byloje ginčo dėl to, kad palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo laiku negrąžintos 11 743 259 Lt PVM permokos sumos, nėra. Taip pat nėra ginčo ir dėl to, kad
palūkanos turi būti skaičiuojamos iki 2010 m. gruodžio 22 d., t. y. mokestinės permokos
grąžinimo.
8. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi PVM įstatymo 91 straipsnio 1 dalimi, MAĮ 87 straipsnio 7 dalimi, 87 straipsnio 7 dalies 2 punktu, 87 straipsnio 9 dalimi.
Teismas nurodė, kad patikrinimo akte, kuris vėliau buvo patvirtintas mokesčių administratoriaus sprendimu, buvo neteisingai konstatuota, jog pareiškėjas neturi teisės į
11 743 259 Lt PVM atskaitą. Vilniaus AVMI, atlikusi pareiškėjo mokestinį patikrinimą,
galėjo ir turėjo pareigą iš karto priimti teisingą sprendimą – nenustačiusi mokesčių įstatymų pažeidimų, mokestinio patikrinimo rezultatus įforminti patikrinimo pažyma, kaip
tai numato Mokesčių administravimo įstatymo 130 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas, bei Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalyje nustatytu terminu grąžinti pareiškėjui PVM permoką. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo argumentus,
kad mokesčių administratorius iki Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo priėmimo neturėjo galimybės kitaip traktuoti PVM įstatymo 63 straipsnio 1 dalies nuostatų,
todėl palūkanos pareiškėjui buvo paskaičiuotos nuo Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo. Teismas pažymėjo, kad jokie teisės aktai nenumato galimybės palūkanų skaičiavimo pradžią sieti su Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo priėmimu, todėl toks
laikotarpio, už kurį skaičiuojamos palūkanos, pradžios skaičiavimas laikytinas nepagrįstu. Teismo vertinimu, atlikdamas mokestinį patikrinimą, mokesčių administratorius turėjo vadovautis ne tik Mokesčių administravimo įstatymo ir PVM įstatymo nuostatomis,
bet ir ginčo santykius reglamentuojančiomis PVM direktyvos nuostatomis bei aktualia
Teisingumo Teismo praktika. Mokesčių administratorius turėjo galimybę spręsti, ar pagrįstai ir proporcingai PVM įstatymo 63 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nuostatos apribojo
PVM direktyvoje įtvirtintą apmokestinamų asmenų, taigi ir pareiškėjo, teisę į PVM atskaitą. Teisingumo Teismas savo praktikoje ne kartą buvo pažymėjęs, kad valstybės narės mokesčių mokėtojo teisės į PVM atskaitą iš esmės negali riboti, ji gali būti ribojama tik Direktyvoje aiškiai numatytais atvejais (1988 m. rugsėjo 21 d. Teisingumo Teismo
sprendimo byloje Nr. C-50/87 17 punktas, 1991 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo
sprendimo byloje Nr. C-97/90 29 punktas, 1995 m. liepos 6 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje Nr. C-62/93 18 punktas, 2007 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimo Nr. C-368/06 31 punktas), todėl mokesčių administratorius, spręsdamas klausimą
dėl pareiškėjo teisės į PVM atskaitą, turėjo taikyti šias taisykles. Mokesčių administratorius taip pat turėjo vadovautis ir kitais Teisingumo Teismo išaiškinimais, susijusiais
su papildomų sąlygų apmokestinamam asmeniui, turinčiam teisę į PVM atskaitą, nustatymu, kurios gali padaryti naudojimąsi šia teise neįmanomą (1998 m. gegužės 8 d.
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose Nr. C-95/07 ir Nr. C-96/07).
9. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą bei Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, padarė išvadą, kad mokesčių administratorius, atlikęs pareiškėjo mokestinį pa140
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tikrinimą, galėjo ir turėjo pareigą priimti pareiškėjo atžvilgiu teisingą sprendimą, t. y.
patikrinimo aktu konstatuoti, jog pareiškėjas turi teisę į 11 743 259 Lt PVM atskaitą, ir
tokius mokestinio patikrinimo rezultatus patvirtinti patikrinimo pažyma, kuri turėjo būti
surašyta ne vėliau kaip per 5 dienas po patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui
dienos (Mokesčių administravimo įstatymo 128 str. 1, 2 d., 130 str. 1, 4 d.). Nagrinėjamu
atveju patikrinimo aktas pareiškėjo įgaliotam asmeniui buvo įteiktas 2009 m. sausio
19 d., todėl patikrinimo pažyma turėjo būti surašyta ne vėliau kaip 2009 m. sausio 24 d.
Kadangi 2009 m. sausio 16 d. patikrinimo aktas pareiškėjui buvo įteiktas po 3 dienų nuo
jo surašymo, teismas protingu terminu, per kurį pareiškėjui būtų buvusi įteikta patikrinimo pažyma, laiko tokį patį terminą, todėl konstatavo, kad ji būtų buvusi įteikta 2009 m.
sausio 27 d., o nuo šios datos pareiškėjui ne vėliau kaip per 20 dienų turėjo būti grąžinta
PVM permoka. Šios permokos negrąžinus, pareiškėjui nuo 2009 m. vasario 17 d. skaičiuotinos palūkanos, nes pastarajam laikinai negalint disponuoti lėšomis, atitinkančiomis
PVM skirtumą, jis patyrė ekonominį sunkumą ir finansinę naštą, kompensuotiną palūkanomis, taip užtikrinant mokesčių neutralumo principo laikymąsi. Pareiškėjo argumentai, kad palūkanos už laiku negrąžintą PVM permoką turi būti skaičiuojamos nuo mokestinio patikrinimo pradžios – 2008 m. lapkričio 21 d., atmestini kaip nepagrįsti,
kadangi mokesčių administratoriui realizuojant jam suteiktą teisę atlikti mokesčių mokėtojo mokestinį patikrinimą, tokie jo veiksmai laikytini teisėtais, nes tik patikrinimo metu
galėjo būti įvertintas ir nustatytas pareiškėjo deklaruoto PVM teisingumas.
III.
10. Atsakovas Inspekcija apeliaciniu skundu (III t., b. l. 159–161) prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 26 d. sprendimą ir palikti galioti Inspekcijos 2013 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 69-131 ir Vilniaus AVMI 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. 258856. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
10.1. Teismas netinkamai aiškino ir pritaikė materialinės teisės normas, t. y. netinkamai taikė Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio ir PVM įstatymo
91 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias PVM permokos grąžinimo (tuo pačiu ir
palūkanų už ne laiku grąžintą PVM permoką mokėjimo) tvarką. Atsakovas vadovaujasi
MAĮ 87 straipsnio 9 dalimi, Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalimi,
PVM įstatymo 91 straipsnio 1 dalimi.
10.2. Mokesčių administratorius, kaip mokesčių įstatymus įgyvendinanti institucija, negalėjo priimti sprendimo, prieštaraujančio PVM įstatymo nuostatoms. Šiame ginče ir specializuota tik mokestinius ginčus nagrinėjanti institucija tiesiogiai netaikė PVM
direktyvos nuostatų ir Teisingumo Teismo praktikos, tačiau dėl galimo PVM įstatymo
nuostatų prieštaravimo PVM direktyvos nuostatoms dėl prejudicinio sprendimo kreipėsi
į Teisingumo Teismą. Tik Teisingumo Teismui priėmus 2010 m. spalio 21 d. sprendimą
Nr. C-385/09, tapo aišku, jog mokesčių administratorius nepagrįstai apribojo pareiškėjo
teisę į 11 743 259 Lt PVM atskaitą.
11. Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą (III t., b. l. 188–195) prašo atsakovo
apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo
2016 m. sausio 26 d. sprendimą palikti galioti; priteisti pareiškėjo naudai iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį patvirtinantys įrodymai bus pateikti vėliau.
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11.1. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas apeliaciniame skunde neišdėstė jokių
naujų argumentų, kurių nebūtų išnagrinėjęs teismas ir neaptaręs teismo sprendime.
Mokesčių administratorius priimdamas sprendimą dėl atlikto pareiškėjo mokestinio
patikrinimo privalėjo tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas ir teismų
praktiką. Pagrindinis Europos Sąjungos teisinės sistemos požymis yra šios teisinės sistemos viršenybė nacionalinės teisės atžvilgiu. Todėl vienašališkas ir nesuderinamas su
Europos Sąjungos teise nacionalinis teisės aktas negali būti taikomas. Pažymėtina, kad
tam tikros Sąjungos teisės normos pasižymi tiesioginio veikimo bei tiesioginio taikymo
galimybe.
11.2. Pažymi, kad nei Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnyje, nei kitose nuostatose, nėra numatyta jokių išimčių, suteikiančių teisę mokesčių administratoriui
palūkanas nuo ne laiku grąžintos mokesčio permokos mokėti nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.
12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus AVMI atsiliepimu į apeliacinį skundą
(III t., b. l. 186) nurodo, kad palaiko Inspekcijos apeliaciniame išdėstytus argumentus ir
prašo apeliacinį skundą tenkinti.
IV.
13. 2016 m. liepos 5 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
kreipėsi į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar
PVM direktyvos 183 straipsnį, skaitomą atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą,
reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama mažinti paprastai pagal nacionalinį įstatymą mokamų palūkanų už laiku negrąžintą (neįskaitytą) PVM permoką (skirtumą) atsižvelgus į kitas nei paties apmokestinamojo asmens veiksmais nulemtas aplinkybes, kaip
palūkanų santykį su laiku negrąžintos permokos dydžiu, permokos negrąžinimo laikotarpį ir jį nulėmusias priežastis, apmokestinamojo asmens realiai patirtus praradimus.
14. Atsakydamas į šį prašymą, Teisingumo Teismas 2018 m. vasario 28 d. sprendimu byloje Nidera B.V. (C-387/16) išaiškino, kad pagal PVM direktyvos 183 straipsnį,
aiškinamą atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, draudžiama mažinti paprastai pagal nacionalinę teisę mokamų palūkanų sumą už laiku negrąžintą pridėtinės vertės mokesčio skirtumą atsižvelgus į kitas nei paties apmokestinamojo asmens veiksmais
nulemtas aplinkybes: palūkanų sumos santykį su pridėtinės vertės mokesčio skirtumo
suma, skirtumo negrąžinimo laikotarpį ir jį nulėmusias priežastis, taip pat apmokestinamojo asmens realiai patirtus praradimus.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
15. Pagal atsakovo 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
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(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. Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl laikotarpio, už kurį turi
būti mokamos palūkanos nustačius, kad mokesčių administratorius nepagrįstai atsisakė leisti pareiškėjui atskaityti pirkimo pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM) ir jį
grąžinti.
17. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas, Nyderlanduose įsteigta bendrovė, nuo
2008 m. vasario iki gegužės mėn. Lietuvoje iš žemės ūkio produktų tiekėjų įsigijo kviečių.
Šių produktų tiekėjų išrašytose sąskaitose faktūrose nurodyta bendra PVM suma sudarė
11 743 259 Lt, šią sumą pareiškėjas sumokėjo kartu su įsigytų prekių kaina. Įsigytą (visą)
kviečių kiekį 2008 metų vasario–gegužės mėnesiais pareiškėjas išgabeno į trečiąsias valstybes – Alžyrą ir Turkiją, taikydamas Lietuvos nacionalinėje teisėje numatytą 0 procentų
PVM tarifą.
18. Tenkinant 2008 m. liepos 14 d. prašymą, 2008 m. rugpjūčio 12 d. pareiškėjas
įregistruotas PVM mokėtoju Lietuvoje. Pateiktoje PVM deklaracijoje už laikotarpį nuo
2008 m. rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 31 d. jis deklaravo minėtą pirkimo PVM ir 2008 m.
rugsėjo 29 d. paprašė grąžinti šią sumą iš valstybės biudžeto.
19. 2009 m. kovo 19 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.26)256-129 Vilniaus AVMI atsisakė pripažinti pareiškėjo teisę į minėto PVM atskaitą bei
grąžinti sumokėtas sumas. Toks sprendimas iš esmės buvo priimtas nustačius, kad ginčo tiekimų laikotarpiu pareiškėjas nebuvo įsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje, todėl, remiantis tuo laikotarpiu taikytinomis nacionalinės teisės nuostatomis, jis negalėjo pasinaudoti teise atskaityti (reikalauti grąžinti) aptariamą mokestį. Ginčui dėl tokio
vietos mokesčių administratoriaus sprendimo pasiekus Mokestinių ginčų komisiją prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ši 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimu nutarė kreiptis į
Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Atitinkamai, remdamasi šios
Europos Sąjungos teiminės institucijos 2010 m. spalio 21 d. sprendimu byloje Nidera (C
385/09) pateiktais išaiškinimais, Komisija 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. S-316
(7-255/2009) pripažino, kad pareiškėjas turėjo teisę į PVM atskaitą ir nurodė mokesčių
administratoriui grąžinti minėtas sumas pareiškėjui. Inspekcija, vykdydama šį sprendimą, 2010 m. gruodžio 22 d. grąžino pareiškėjui 11 743 259 Lt PVM permoką.
20. Pareiškėjas 2011 m. birželio 11 d. kreipėsi į Vilniaus AVMI su prašymu išmokėti jam palūkanas dėl neteisėto atsisakymo grąžinti PVM permoką.
21. Vietos mokesčių administratorius 2011 m. birželio 15 d. raštu Nr. (17.2)-4624118 informavo pareiškėją, kad sutinka sumokėti palūkanas tik už laikotarpį nuo minėto Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo (2010 m. spalio 21 d.) iki dienos, kai pareiškėjui buvo grąžinta permokos suma, viso – 214 902,27 Lt. Remiantis Vilniaus AVMI
2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)
Nr. 258856, pareiškėjui 2011 m. rugpjūčio 16 d. buvo išmokėta 214 902,27 Lt palūkanų
už pavėluotai grąžintą PVM permoką.
22. Pareiškėjas dėl tokio Vilniaus AVMI sprendimo su skundu kreipėsi į
Inspekciją, kuri 2013 m. spalio 2 d. sprendimu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą, konstatavusi, kad iki minėto Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo mokesčių administratorius neturėjo jokio teisinio pagrindo nacionalinės teisės aktų nuostatas, kurios draudė
apmokestinamajam asmeniui pasinaudoti teise į PVM atskaitą už prekes, kurios buvo įsi143
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gytos ir realizuotos vykdant PVM apmokestinamąją veiklą iki įsiregistruojant PVM mokėtoju, vertinti kitaip, todėl pareigos grąžinti PVM mokesčio permoką pradžia sietina su
šiuo Teisingumo Teismo sprendimu.
23. Pareiškėjas su tokiu Inspekcijos sprendimu nesutiko ir kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, be kita ko, nurodydamas, jog ginčo atveju mokėtinos palūkanos turėjo būti apskaičiuotos nuo mokestinio patikrinimo pradžios (nuo 2008 m.
lapkričio 21 d.) iki mokestinės (PVM) permokos grąžinimo datos – 2010 m. gruodžio
22 d.
24. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 26 d. sprendimu
pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – įpareigojo Vilniaus AVMI apskaičiuoti ir sumokėti pareiškėjui palūkanas už laikotarpį nuo 2009 m. vasario 17 d. iki 2010 m. gruodžio
22 d. Nesutikdamas su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliacinį skundą
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atsakovas (Inspekcija).
25. Taigi, nagrinėjamu atveju iš esmės ginčas yra kilęs dėl momento, nuo kurio turi
būti skaičiuojamos palūkanos už ne laiku grąžintą PVM (mokesčio permoką): pareiškėjas
nurodo 2008 m. lapkričio 21 d., t. y. dieną, kada buvo pradėtas mokestinis patikrinimas
dėl jo prašomos grąžinti PVM permokos (atskaitytino PVM), o atsakovas – 2010 m. spalio 21 d., t. y. nuo Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimo byloje Nidera (C
385/09) priėmimo.
VI.
26. Ginčo teisiniams santykiams aktuali Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnio 10 dalis (2002 m. kovo 5 d. įstatymo Nr. IX-751 redakcija) įtvirtino, kad PVM permoka grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir Mokesčių administravimo įstatymas) nustatyta tvarka ir
terminais.
27. Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 5 dalis (2007 m. liepos 3 d.
įstatymo Nr. X-1249 redakcija) pirmiausia įtvirtina, kad „mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka permokos sumas įskaičius mokestinei nepriemokai padengti, grąžinamos mokesčių mokėtojo prašymu <...>“.
28. To paties straipsnio 6 dalis (2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1249 redakcija)
numato, kad „mokesčių administratorius turi teisę patikrinti mokesčių mokėtojo prašymo grąžinti mokesčio permoką pagrįstumą [Mokesčių administravimo] įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. <...> Jei dėl mokesčio permokos grąžinimo bus atliekamas mokestinis patikrinimas, šis patikrinimas turi būti pradėtas per 5 dienas nuo šio straipsnio
7 dalies 1 punkte nustatytų terminų pabaigos dienos“. Šioje cituotoje nuostatoje minima
Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalis (2007 m. liepos 3 d. įstatymo
Nr. X-1249 redakcija) įtvirtina, kad: „<...> mokesčių administratorius privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką tokia tvarka:
1) mokesčio permoka grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Tais atvejais, kai mokesčių administratorius paprašo mokesčių mokėtoją pateikti papildomus dokumentus, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo
kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos. <...> Šiame punkte nustatyti terminai netaikomi, jei yra šios dalies 2 punkte nurodytos aplinkybės;
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2) tais atvejais, kai dėl mokesčio permokos grąžinimo atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu susiję klausimai
yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, mokesčio permoka turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 20 dienų po mokesčių
administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir
nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta, – pažymos apie tai), įteikimo <…> dienos.“
29. Galiausiai Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 9 dalis (2004 m.
balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) numato, kad „mokesčių administratorius, per šio straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą negrąžinęs mokesčio permokos sumos, mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas iki mokesčio permoka bus grąžinta. Palūkanų dydis yra lygus delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui“.
30. Nagrinėjamu atveju šių nacionalinių nuostatų taikymas lemtų išvadą, kad pareiškėjui priteistinos palūkanos skaičiuotinos nuo 2009 m. balandžio 9 d., t .y. praėjus 20
dienų nuo 2009 m. kovo 19 d. Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo. Tačiau, nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl palūkanų už laiku negrąžintą PVM, t. y.
už apmokestinamojo asmens (pareiškėjo) negalėjimą laiku įgyvendinti teisės į PVM atskaitą ir su tuo susijusios apmokestinamojo asmens patirtos naštos kompensavimu. Todėl
aktuali tampa 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės
vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM direktyva) bei susijusi Teisingumo
Teismo praktika.
31. Pastaruoju aspektu paminėtinas Teisingumo Teismo 2013 m. spalio 24 d.
sprendimas byloje Steaua Română (C-431/12), kurio 23 punkte ši Europos Sąjungos
teisminė institucija yra pabrėžusi jog, kai apmokestinamajam asmeniui PVM skirtumas
grąžinamas ne per protingą terminą, pagal PVM sistemos neutralumo principą reikalaujama, kad taip apmokestinamojo asmens patirti finansiniai nuostoliai dėl negalėjimo
disponuoti aptariama pinigų suma būtų atlyginti sumokant palūkanas už vėlavimą. Iš
valstybės biudžeto mokėtinų palūkanų apskaičiavimas, kai atskaitos taškas nėra ta diena, kurią pagal PVM direktyvą paprastai turėjo būti grąžintas PVM skirtumas, iš esmės
pažeidžia šios direktyvos 183 straipsnio reikalavimus. Svarbus ir Teisingumo Teismo
2011 m. gegužės 12 d. sprendimas byloje Enel Maritsa Iztok 3 (C 107/10), kurio rezoliucinės dalies 2 punkte buvo, be kita ko, konstatuota, jog PVM direktyvos 183 straipsnį, skaitomą atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiamas nacionalinės teisės aktas, pagal kurį įprastas PVM skirtumo grąžinimo terminas,
kuriam pasibaigus turi būti mokamos palūkanos nuo grąžintinos sumos, yra pratęsiamas pradėjus mokestinio patikrinimo procedūrą, kai dėl šio pratęsimo palūkanos tampa mokėtinos tik nuo šios procedūros pabaigos. Kartu atkreiptinas dėmesys, jog Europos
Sąjungos teisminė institucija pripažino, jog nacionalinėje teisėje nustatytas bendras 45
dienų terminas, per kurį nuo prašymo grąžinti (įskaityti) PVM skirtumą nacionalinės
institucijos turi aptariamas sumas grąžinti (įskaityti), neprieštarauja minėtai taisyklei.
32. Tokia Teisingumo Teismo pozicija leidžia pagrįstai vertinti, kad minėta
Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 9 dalis, tiek kiek ji palūkanų už ne laiku
grąžintą PVM permoką mokėjimą sieja su to paties straipsnio 7 dalies 2 punkte numatyto termino pažeidimu, neatitinka iš PVM direktyvos 183 straipsnio, skaitomo atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, kylančių reikalavimų.
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33. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos konstitucinio akto „Dėl Lietuvos
Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ (kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis) 2 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos
Respublikos teisinės sistemos dalis ir, kad jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju, jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad šiose nuostatose yra expressis verbis
nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę
tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), išskyrus pačią Konstituciją
(Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimai). 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 (pvz., žr. 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 sujungtose 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.).
34. Todėl, atsižvelgusi į šią Konstitucinio Teismo bei Teisingumo Teismo praktiką,
vadovaudamasi minėtuose prejudiciniuose sprendimuose pateiktu aiškiu ir besąlygišku
Europos Sąjungos teisės normų išaiškinimu (acte clair) bei remdamasi šiame baigiamajame teismo akte pateiktu vertinimu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju
negalėjo būti taikoma Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalies 2 punkto
taisyklė, kiek tai susiję su datos, nuo kurios turi būti skaičiuojamos palūkanos už ne laiku grąžintą (įskaitytą) PVM permoką (skirtumą), nustatymu. Atitinkamai aktualia šiame ginče turėjo būti laikoma Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalies
1 punktas.
35. Taigi šiame baigiamajame teismo akte pateiktas nacionalinės teisės normų
aiškinimas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų ir Teisingumo Teismo praktikos kontekste sudaro pakankamą pagrindą atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Žinoma, nors pirmosios instancijos teismas ne visai tinkamai taikė ginčo teisiniams santykiams aktualias nuostatas, pabrėžtina, kad apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimo pateikė tik atsakovas, pareiškėjas pirmosios instancijos teismo priteistų sumų (palūkanų laikotarpio) neginčija, nagrinėjamu atveju nėra
jokių išimtinių aplinkybių, suponuojančių būtinybę apeliacinės instancijos teismui peržengti apeliacinio skundo ribas. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.
36. Išvados dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ginčo atveju negali paneigti atsakovo argumentai dėl nagrinėjamoje byloje susiklosčiusių individualių
aplinkybių reikšmės nustatant priteistinos sumos (palūkanų) už laiku negrąžintą PVM
permoką dydį.
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37. Šiuo aspektu pakanka pažymėti, jog Teisingumo Teismas 2018 m. vasario 28 d.
sprendimo byloje Nidera B.V. (C-387/16) rezoliucinėje dalyje aiškiai ir nedviprasmiškai
nurodė, kad pagal PVM direktyvos 183 straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, draudžiama mažinti paprastai pagal nacionalinę teisę mokamų palūkanų sumą už laiku negrąžintą pridėtinės vertės mokesčio skirtumą atsižvelgus į kitas nei
paties apmokestinamojo asmens veiksmais nulemtas aplinkybes: palūkanų sumos santykį
su pridėtinės vertės mokesčio skirtumo suma, skirtumo negrąžinimo laikotarpį ir jį nulėmusias priežastis, taip pat apmokestinamojo asmens realiai patirtus praradimus.
38. Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta jokių aplinkybių, kurios lemtų vertinimą,
kad ginčo PVM sumos pareiškėjui laiku nebuvo grąžintos dėl jo kaltės; tokia aplinkybe, ypač atsižvelgiant į minėtus reikalavimus, susijusius su būtinybę užtikrinti Europos
Sąjungos teisės veiksmingumą bei minėto Teisingumo Teismo sprendimo byloje Nidera
B.V. 30 punktą, nelaikytina ir atsakovo 2018 m. kovo 15 d. rašytiniuose paaiškinimuose
pateiktas teiginys dėl pareiškėjo (galbūt) padaryto nacionalinės teisės nuostatų (formalaus) pažeidimo.
VII.
39. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų
atlyginimą. To paties straipsnio 6 dalis įtvirtina, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas
sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų
atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
40. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismo sprendimas priimamas pareiškėjo
naudai – atsakovo apeliacinis skundas atmetamas ir paliekamas galioti pareiškėjo naudai
priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas.
41. Teikdamas atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą pareiškėjas prašė priteisti
jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias konkrečiai nurodė (patikslino) 2018 m. rugpjūčio
21 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktame prašyme.
42. Iš prašymo matyti, kad pareiškėjas pirmiausia siekia, kad jam būtų atlygintos bylinėjimosi išlaidos, patirtos teisminio proceso Nr. 3-61-3-06117-2013-4 bylose – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo apeliacine tvarka nagrinėtose bylose
Nr. A-820-442/2015 ir Nr. A-375-556/2018 bei pirmosios instancijos teismų nagrinėtose
bylose Nr. I-3351-437/2014 ir Nr. I-3195-596/2016. Tačiau teisėjų kolegija pastebi, jog atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju tikrinamas Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant
pirma instancija, klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, todėl dėl šių (pirmosios instancijos teisme patirtų) išlaidų atlyginimo pareiškėjas turėtų kreiptis į Vilniaus
apygardos administracinį teismą.
43. Pastebėtina ir tai, kad vertinant pareiškėjo pateiktą prašymą bylos medžiagos ir
Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų apie teismo procesus
kontekste, nėra visai aišku dėl prašymo apimties. Iš tiesų galima numanyti, jog (galbūt)
pareiškėjas siekia, kad būtų atlygintos ir išlaidos, patirtos ginčą nagrinėjant kitose administracinėse bylose –
147

I. Administracinių teismų praktika

1) Nr. I-1135-121/2013 ir Nr. A575-1422/2013 (teisminio proceso
Nr. 3-61-3-02612-2012-9);
2) Nr. Iv-2683-224/2012 ir Nr. A261-243/2013 (teisminio proceso Nr. 3-61-300842-2012-2). Tačiau pareiškėjas eksplicitiškai nenurodo administracinių bylų (teisminių procesų) numerių ar kitų panašių duomenų, kurie leistų neabejotinai identifikuoti ir
išskirti šioje byloje patirtas ir pareiškėjui priteistinas aptariamas sumas.
44. Svarbu akcentuoti ir tai, kad pareiškėjas siekia, jog jam būtų atlygintos ir išlaidos, patirtos dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kreipimosi į Teisingumo
Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo šioje byloje. Tačiau šios išlaidos, ypač pagal
sąskaitą Nr. 000625278, nurodomos iš esmės labai abstrakčiai, o tai neleidžia nustatyti šių
išlaidų tikrojo turinio bei pobūdžio. Tai, atskirai nevertinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalies, inter alia skaitomos kartu su Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 6 dalimi, taikymo ginčo teisiniams santykiams, savaime neleidžia teismui
tinkamai išspręsti klausimo dėl šių išlaidų (jų dalies) priteisimo ar nepriteisimo.
45. Galiausiai paminėtina ir tai, kad iš pateiktų dokumentų matyti, jog pareiškėjas
siekia ne tik atstovavimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 6 d.), bet ir kitų
bylinėjimosi išlaidų priteisimo (vertimo, korespondencijos ir kt.), tačiau šios sumos nėra
atskirai ir aiškiai išskirtos, nors šių išlaidų atlyginimo klausimus proceso įstatymai reguliuoja skirtingai.
46. Šiomis aplinkybėmis pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo
paliekamas nenagrinėtu, atkreipiant šios proceso šalies dėmesį į galimybę dėl aptariamų
išlaidų atlyginimo priteisimo kreiptis Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo
2016 m. sausio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.1.2. Dėl pareigos tikslinti pridėtinės vertės mokesčio
atsiradimo momento, kai pirminė atskaita iš viso nebuvo galima

atskaitą

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 65 straipsnis (2004 m. sausio 15 d. įstatymo
Nr. IX-1960 redakcija) įtvirtina bendrą taisyklę, kad „jeigu PVM mokėtojas po mokestinio
laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo dalį įsigytų prekių grąžino, gavo iš prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo papildomų nuolaidų ar dėl kokių nors kitų priežasčių sumažėjo
prekių tiekėjui arba paslaugų teikėjui mokėtina PVM suma, taip pat jeigu PVM mokėtojui buvo grąžintas importo PVM, o minėtos pirkimo ir (arba) importo PVM sumos buvo
įtrauktos į PVM atskaitą, PVM atskaita tikslinama to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškė148
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jo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje atitinkamai didinant mokėtiną į biudžetą (mažinant grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą“ (17 punktas).
Šia nuostata į nacionalinę teisę, be kita ko, yra perkeliamas 2006 m. lapkričio
28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos
184 straipsnis, nustatantis, kad „pirminė atskaita tikslinama, kai atskaityta PVM suma
yra didesnė arba mažesnė už sumą, kurią apmokestinamasis asmuo turėjo teisę atskaityti“. Situacija, kai atskaita buvo atlikta, nors nebuvo teisės į ją, patenka į šios direktyvos
184 straipsnyje numatytą pirmą atvejį, t. y. kai atskaityta PVM suma yra didesnė už sumą,
kurią apmokestinamasis asmuo turėjo teisę atskaityti (18 punktas).
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad aptariamos pareigos tikslinti atsiradimo momentas siejamas (sutampa) su Direktyvos
2006/112/EB 184 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis (jų atsiradimu) (19 punktas).
Pareiškėjas turėjo pareigą patikslinti ginčo PVM atskaitą (PVM deklaraciją), tačiau, skirtingai nei vertino mokesčių administratorius, šios (pareiškėjo) pareigos atsiradimo momentas iš esmės sutapo su nepagrįstu PVM atskaitymu (20 punktas).
Administracinė byla Nr. A-374-442/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04156-2014-6
Procesinio sprendimo kategorijos: 12.2.6; 12.15.5.2; 12.15.6

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. rugsėjo 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos
Volskienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2016 m. kovo 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą 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 Inspekcija, atsakovas) kreipėsi į teismą su prašymu panai149
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kinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir
Mokestinių ginčų komisija, MGK) 2014 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą Nr. S 151 (7
105(1)/2014) bei priimti naują sprendimą – pareiškėjo S_1 (toliau – ir S_1, pareiškėjas)
skundą atmesti ir Inspekcijos 2014 m. gegužės 16 d. sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. 69-48 palikti nepakeistą (galiojantį).
1.1. Paaiškino, kad pareiškėjas pagal UAB „V_1“ išrašytą 2007 m. kovo 28 d.
PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbiami) į pridėtinės vertės mokesčio (toliau –
ir PVM) atskaitą įtraukė (duomenys neskelbiami) Lt pirkimo PVM, nors UAB „V_1“
šį sandorį vienašališkai patikslino – sumažino mokėtiną PVM (duomenys neskelbiami) Lt, nes žemės sklypų pardavimo sandorius deklaravo kaip PVM neapmokestinamus.
Atitinkamai, gavęs šios bendrovės išrašytas kreditines sąskaitas faktūras, pareiškėjas privalėjo patikslinti PVM atskaitą.
1.2. Nurodė, kad UAB „V_1“ dėl žemės sklypų pardavimo sandorių pardavimo
PVM nedeklaravo, o pareiškėjas pagal 2007 m. kovo 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbiami) atskaitė (duomenys neskelbiami) Lt pirkimo PVM ir, nutraukus lizingo sutartis, deklaruotas pardavimo PVM sudarė tik (duomenys neskelbiami) Lt (PVM
apskaičiuotas nuo apmokėtos nekilnojamojo turto vertės sumos), todėl biudžetui buvo
padaryta (duomenys neskelbiami) Lt PVM žala. Inspekcija patikslintos kreditinės sąskaitos faktūros išrašymą traktavo kaip sandorio aplinkybių pasikeitimą – keičiama apmokestinamoji vertė ir PVM suma. Inspekcija nesutiko su Mokestinių ginčų komisijos
vertinimu, kad UAB „V_1“ taisė klaidą. Pareiškėjas nusprendė nepriimti kreditinių sąskaitų, taip pažeisdamas ne tik apskaitos tvarkymo principus, bet ir Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismo) bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje įtvirtintą PVM fiskalinio neutralumo principą, todėl toks jos
elgesys negali būti pripažintas sąžiningu. Atsakovo nuomone, mokesčių administratorius
pagrįstai pareiškėjui nurodė sumokėti (duomenys neskelbiami) Lt PVM, (duomenys neskelbiami) Lt PVM delspinigių ir skyrė (duomenys neskelbiami) Lt PVM baudą.
2. Pareiškėjas S_1 pateikė atsiliepimą į atsakovo Inspekcijos prašymą, kuriame
prašė jį (prašymą) atmesti kaip nepagrįstą, o administracinės bylos dalį dėl Mokestinių
ginčų komisijos 2014 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. S-151 (7-105 (1)/2014 dalies,
kuria nuspręsta panaikinti nurodymus S_1 sumokėti (duomenys neskelbiami) Lt PVM,
(duomenys neskelbiami) Lt PVM delspinigius ir (duomenys neskelbiami) Lt PVM baudą,
nutraukti.
2.1. Pareiškėjas dėl apskaičiuoto PVM paaiškino, kad priešingai, nei teigė atsakovas, teisės aktai imperatyviai nurodo, jog taisant klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina (arba padidinta grąžintina) PVM suma, turi būti tikslinama to mokestinio laikotarpio, kurį klaida padaryta, o ne to laikotarpio, per kurį paaiškėjo klaida, PVM deklaracija.
Kadangi klaida buvo padaryta 2007 metais, Inspekcija neturi teisės reikalauti tikslinti
PVM, nes jo tikslinimui yra suėjęs senaties terminas, nustatytas Mokesčių administravimo įstatymo 80 ir 68 straipsniuose.
2.2. Manė, kad Mokesčių administratorius neturėjo teisės skųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimo dalies, kuria panaikintas nurodymas pareiškėjui sumokėti PVM
ir su juo susijusias sumas, nes šiame sprendime ši komisija konstatavo, jog Inspekcija,
priskaičiuodama minėtas sumas, pažeidė mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminą ir tai vertino kaip esminį procedūrinį pažeidimą. Mokestinių ginčų komi150
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sija ginčijamame sprendime nepasisakė dėl Inspekcijos argumentų, susijusių su 2010 m.
balandžio 14 d. kreditinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo pagrįstumu, pareiškėjo sąžiningumu ir atleidimu nuo PVM delspinigių mokėjimo. Taigi nėra teisės aktų nuostatų,
kurias skirtingai aiškintų centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, vertinant šią sprendimo dalį. Atitinkamai atsakovas (centrinis mokesčių administratorius), vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalimi, neturėjo teisės skųsti šios sprendimo dalies teismui.
2.3. Akcentavo, kad tikslinant 2007 m. kovo mėn. įvykusio sandorio pirkimo PVM
atskaitą, turėtų būti tikslinama 2007 m. kovo mėn., o ne 2010 m. balandžio mėn. PVM
deklaracija. Pabrėžė, kad Inspekcija apskritai nepasisakė dėl deklaracijų tikslinimo senaties termino. Pažymėjo, kad 2010 m. gavęs iš UAB „V_1“ kreditinę PVM sąskaitą faktūrą,
neturėjo jos priimti, nes 2007 ir 2010 metais vadovavosi oficialiai paskelbtu Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVM įstatymas) 32 straipsnio komentaru bei individualiu pateiktu mokesčių administratoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. išaiškinimu dėl
žemės tiekimo apmokestinimo PVM. Centrinis mokesčių administratorius tik 2013 m.
rugsėjo mėnesį pakeitė savo poziciją ir kreipėsi į pareiškėją su pretenzija dėl minėto kreditorinio dokumento nepriėmimo. Taip pat teigė, kad neturėjo pagrindo priimti PVM
sąskaitos faktūros ir dėl to, kad UAB „V_1“ savo išrašytoje kreditinėje sąskaitoje nepagrįstai, neteisėtai ir vienašališkai padidino žemės sklypų pardavimo vertę ir dėl nesąžiningo vertės padidinimo nebuvo mokėtino atlygio pasikeitimo. Todėl tokiu būdu išrašyta
kreditinė sąskaita Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikoma pažeidžiančia PVM įstatymą, dėl to neturinčia juridinės galios. Teigė, kad 2010 metais neturėjo pagrindo priimti ginčo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ir atitinkamai patikslinti PVM
deklaraciją. Pareiškėjas neigė, kad elgėsi nesąžiningai. Atsakovas nenurodė argumentų,
kodėl ji neatleido pareiškėjo nuo PVM delspinigių.
II.
3. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 8 d. sprendimu atsakovo Inspekcijos prašymą atmetė.
4. Teismas nustatyta, kad pavedimas tikrinti pareiškėją išrašytas 2013 m. gruodžio
18 d., todėl Inspekcija, teigdama, kad dėl UAB „V_1“ 2007 m. mokestiniu laikotarpiu
padarytos klaidos pareiškėjas turėjo tikslinti PVM atskaitą pateikiant patikslintą PVM
deklaraciją, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 80 straipsnio 1 dalimi ir
68 straipsnio 1 dalimi, turėjo teisę reikalauti patikslinti minėtą deklaraciją už einamuosius, t. y. 2013 m. ir penkerius praėjusius kalendorinius metus. Taigi nagrinėjamu atveju
buvo pasibaigęs Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nustatytas senaties terminas.
5. Teismas pažymėjo, kad Inspekcijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu
Nr. VA-29 patvirtintose Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu
susijusių formų bei jų užpildymo taisyklėse (toliau – ir Taisyklės) nustatyti PVM deklaracijų tikslinimo atvejai yra išsamūs ir baigtiniai, kitokių deklaracijos tikslinimo atvejų
teisės aktai nenumato. Taikyti Taisyklių 45 punkto trečią pastraipą šiuo atveju nėra pagrindo, nes ji taikytina tik nustačius kitas, nei šių taisyklių 45 punkto pirmoje pastraipoje nurodytas klaidas, t. y. nustačius klaidas, nesusijusias su klaidomis, dėl kurių buvo
151

I. Administracinių teismų praktika

sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma. Byloje
nustatytos faktinės aplinkybės, kad UAB „V_1“ savo išrašytus kreditinius dokumentus
įtraukė ne į 2010 m. balandžio mėn. PVM deklaraciją, t. y. tą mokestinį laikotarpį, kurio metu jie buvo išrašyti, o tikslino 2007 m. kovo mėn. PVM deklaracijas, kaip to reikalauja Taisyklės, mokesčių administratorius nekvestionavo. Taigi, kaip pripažino teismas,
atsakovo pozicija dėl tokių pačių faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo skirtingų mokesčių mokėtojų atžvilgiu yra nenuosekli ir prieštaringa.
6. Atitinkamai eismas konstatavo, jog mokesčių administratorius, 2013 metais atlikęs pareiškėjo mokestinį patikrinimą ir apskaičiavęs bei nurodęs pareiškėjui sumokėti
(duomenys neskelbiami) Lt PVM ir su juo susijusias sumas, t. y. atlikęs mokesčių administravimo procedūrą, pažeidė mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminą,
o tai yra esminis procedūrinis pažeidimas, turintis įtaką tokios procedūros rezultatams.
Todėl mokestinio patikrinimo, atlikto pažeidus mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminą, metu apskaičiuotos papildomos mokestinės prievolės pripažintos
apskaičiuotomis nepagrįstai.
III.
7. Atsakovas Inspekcija apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –
panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2014 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. S 151 (7
105(1)/2014) dalį, kuria buvo panaikinti pareiškėjui S_1 apskaičiuotas ir nurodytas sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir su juo susijusios sumos, ir Inspekcijos 2014 m. gegužės 16 d. sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. 69-48 šioje dalyje palikti galioti.
7.1. Nurodo, kad šiame ginče Inspekcija momentą (juridinį faktą), nuo kurio atsiranda pareiga sumokėti mokestį, siejo ne su sandorio sudarymo data (2007 m.), o su
2010 m. atliktu patikslinimu. Todėl Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio
1 dalyje įtvirtintas kriterijus, nuo kada skaičiuojamas terminas apskaičiuoti, deklaruoti
ir sumokėti mokestį, nebuvo pažeistas. Tai, kad senaties terminas, numatytas Mokesčių
administravimo įstatymo 68 straipsnyje, nebūtinai skaičiuojamas nuo deklaracijos pateikimo momento, yra nurodžiusi ir pati Mokestinių ginčų komisija savo sprendimuose
(pvz., 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendime Nr. S-166(7-85/2014). PVM įstatymas nedraudžia tikslinti PVM atskaitos už tą laikotarpį, kai paaiškėjo naujos aplinkybės. Netgi vertinant Taisyklių 45 punkto nuostatas matyti, kad, jeigu po mokestinio laikotarpio PVM
deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo per tą mokestinį laikotarpį padarytas
klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto)
PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių ar paslaugų tiekimu į kitas valstybes nares arba prekių ar paslaugų įsigijimu iš kitų valstybių narių, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją. Todėl nėra
draudžiama patikslinti PVM deklaracijos tą laikotarpį, kai paaiškėjo kitos klaidos.
7.2. Mano, kad nagrinėjamoje mokestinio ginčo byloje, pagrindinis kriterijus, jog
PVM atskaita turi būti tikslinama tą laikotarpį, kai PVM tikslinimą atliko UAB „V_1“,
neturi būti taikomas. Pasikeitus tam tikroms sandorio aplinkybėms, pastebėjus klaidas ir
kitais panašaus pobūdžio atvejais, svarbiausias juridinę reikšmę turintis faktas (aplinkybės) yra PVM neutralumo principo vientisumo pažeidimas. Mokesčio dydis sumokamas
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(grąžinamas) į (iš) biudžeto turi būti vienodas, o mokestinė našta turi būti perduodama
paskutiniam PVM sandorio grandinės nariui. Šiuo atveju šis principas buvo pažeistas.
Vertinant visą PVM sandorio grandinę, žala biudžetui buvo padaryta būtent pareiškėjo
veiksmais.
7.3. Nurodo, kad, remiantis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/
EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, Teisingumo Teismo praktika, PVM
įstatymo 83 straipsnio 1 ir 2 dalimi bei 65 straipsniu, Mokesčių administravimo įstatymo
66 ir 68 straipsniais bei PVM deklaracijos užpildymo taisyklių 45 punktu, PVM mokėtojas turi teisę išrašyti pirkėjui (klientui) kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ne tik dėl priežasčių, kurios priklauso nuo abiejų sandorio šalių susitarimo, bet ir ištaisydamas padarytas
PVM įstatymo taikymo klaidas ar netikslumus, paaiškėjusius po prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimo. Todėl UAB „V_1“, išrašydama pareiškėjui 2010 m. balandžio
14 d. kreditinę PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2010/04-01 ir 2010 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 000023, ištaisė klaidą (nes pasikeitė PVM suma), padarytą 2007 m. kovo
28 d. įvykusiame pirkimo–pardavimo sandoryje, t. y. neteisingai pritaikius PVM įstatymo 32 straipsnio nuostatas, nepagrįstai apmokestino PVM žemės ūkio paskirties žemės
sklypus kaip „žemę statyboms“. Atsižvelgiant į tai, ne tik UAB „V_1“, išrašiusiai kreditinę
PVM sąskaitą faktūrą, privaloma įtraukti į PVM apskaitą PVM sąskaitose faktūrose nurodytus pakeitimus ir PVM deklaracijoje patikslinti patiektų prekių (suteiktų paslaugų)
apmokestinamosios vertės bei pardavimo PVM sumą, bet ir pareiškėjui yra pareiga jam
išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytus pakeitimus įtraukti į PVM apskaitą ir PVM deklaracijoje patikslinti PVM atskaitos sumą, nes to nepadarius, būtų pažeistas PVM neutralumo principas.
8. Pareiškėjas S_1 pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo skundą, kuriame prašo
apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo
sprendimą. Pažymi, jog pritarus atsakovo pozicijai dėl PVM įstatymo ir Taisyklių nuostatų aiškinimui būtų apskritai paneigiama senaties termino paskirtis ir vieta mokestinių
teisinių santykių reguliavime. Mokesčių teisė yra viešosios teisės šaka, jos reguliavime
dominuoja imperatyvus teisinio reguliavimo metodas, pagal kurį leidžiama tai, kas yra
nustatyta teisės aktuose. Todėl Inspekcijos argumentai prieštarauja tiek galiojantiems teisės aktams, tiek teisinio reguliavimo principams.
IV.
9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. spalio 3 d. nutartimi nutarė sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šiais klausimais:
(1) ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 184–186 straipsniai, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje byloje, turi būti aiškinami taip, kad Direktyvoje 2006/112 numatytas atskaitos
tikslinimo mechanizmas netaikomas atvejais, kai pirminė PVM atskaita iš viso nebuvo
galima, nes tai buvo neapmokestinamas žemės tiekimo sandoris;
(2) ar atsakymui į pirmą klausimą yra reikšminga, kad (1) į pirminę atskaitą žemės
sklypų pirkimo PVM buvo įtrauktas dėl mokesčių administratoriaus praktikos, pagal kurią atitinkamas tiekimas klaidingai buvo laikomas apmokestinamu žemės statybai tieki153

I. Administracinių teismų praktika

mu, numatytu Direktyvos 2006/112 12 straipsnio 1 dalies b punkte, ir (ar), kad (2) žemės
tiekėjas po pirkėjo atliktos pirminės atskaitos jam išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą,
kuria koreguojamos pirminėje sąskaitoje faktūroje nurodytos (išskirtos) PVM sumos;
(3) teigiamai atsakius į pirmąjį klausimą, ar tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje, Direktyvos 2006/112 184 ir (ar) 185 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad kai pirminė atskaita apskritai nebuvo galima, nes atitinkamas sandoris
buvo neapmokestinamas PVM, turi būti laikoma, jog apmokestinamojo asmens pareiga
tikslinti šią atskaitą atsirado iš karto, ar tik tuomet, kai paaiškėjo, jog pirminė atskaita
buvo negalima;
(4) teigiamai atsakius į pirmąjį klausimą, ar tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje, Direktyva 2006/112, ypač jos 179, 184–186 ir 250 straipsniai
turi būti aiškinami taip, kad patikslintos atskaitytino pirkimo PVM sumos yra įtraukiamos į to mokestinio laikotarpio PVM atskaitą, kurio metu atsirado apmokestinamojo asmens pareiga ir (ar) teisė tikslinti jo pirminę atskaitą.
10. Atsakydamas į pateiktą prašymą Teisingumo Teismas 2018 m. balandžio 11 d.
sprendimu byloje C-532/16 išaiškino, kad:
(1) Direktyvos 2006/112 184 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad šiame straipsnyje nustatyta pareiga tikslinti nepagrįstą PVM atskaitą taip pat taikoma tuo atveju, kai
pirminė atskaita buvo negalima, nes sandoris, dėl kurio ji atlikta, buvo neapmokestinamas PVM. Vis dėlto Direktyvos 2006/112 187–189 straipsnius reikia aiškinti taip, kad
šiuose straipsniuose numatytas nepagrįstos PVM atskaitos tikslinimo mechanizmas netaikomas tokiais atvejais, būtent tokioje situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje,
kai pirminė PVM atskaita buvo nepateisinama, nes susijusi su neapmokestinamu PVM
žemės tiekimo sandoriu.
(2) Direktyvos 2006/112 186 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tais atvejais,
kai pirminė PVM atskaita buvo negalima, valstybės narės, laikydamosi Sąjungos teisės
principų, būtent teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų, turi nustatyti
datą, kada atsiranda pareiga tikslinti nepagrįstą PVM atskaitą, ir laikotarpį, už kurį turi
būti atliekamas tikslinimas. Nacionalinis teismas turi patikrinti, ar tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, buvo laikomasi šių principų.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
11. Pagal atsakovo Inspekcijos 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.
Atitinkamai, išskyrus atskirai nurodytus atvejus, šiame baigiamajame teismo akte remiamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcija, galiojusia iki minėto pakeitimo
įstatymo įsigaliojimo.
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12. Byloje nagrinėjamas mokestinis ginčas iš esmės yra kilęs dėl Inspekcijos
2014 m. gegužės 16 d. sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. 69-48 (toliau – ir
Sprendimas) dalies, kuria pareiškėjui S_1 apskaičiuoti ir nurodyti sumokėti (duomenys neskelbiami) Lt (duomenys neskelbiami) Eur) pridėtinės vertės mokestį (toliau –
ir PVM) ir (duomenys neskelbiami) Lt (duomenys neskelbiami) Eur) PVM delspinigius bei skirta (duomenys neskelbiami) Lt (duomenys neskelbiami) Eur) PVM baudą.
Atsakovo apeliaciniu skundu skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas paliko galioti Mokestinių ginčų komisijos 2014 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. S 151
(7.105(1)/2014) dalį, kuria panaikinta Sprendimo dalis dėl mokėtino PVM ir su juo susijusių sumų.
13. Įvertinus apeliaciniame skunde ir kituose dokumentuose išdėstytus proceso šalių argumentus, pirmosios instancijos teismo ir minėto Mokestinių ginčų komisijos sprendimo turinį, konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje mokestinis ginčas iš esmės kilo dėl pareiškėjo pareigos patikslinti savo PVM atskaitą bei tikslinamo mokestinio
laikotarpio.
14. Šiuo aspektu byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės, dėl kurių tarp šalių ginčo iš esmės nėra ir kurios patvirtintos byloje surinktais duomenimis (įrodymais):
14.1. 2007 m. kovo 28 d. UAB „S_2“ (toliau – S_2), kuri 2013 m. lapkričio 22 d.
buvo reorganizuota prijungiant ją prie pareiškėjo (toliau tekste bendrai vadinama pareiškėju), ir UAB „V_1“ sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią S_2 įsigijo 6 žemės
sklypus iš UAB „V_1“. UAB „V_1“ 2007 m. kovo 28 d. išrašė pareiškėjui PVM sąskaitą
faktūrą, kurioje išskyrė (duomenys neskelbiami) Lt pardavimo PVM (nurodyta apmokestinamoji vertė – (duomenys neskelbiami) Lt; bendra sandorio vertė su PVM – (duomenys neskelbiami) Lt). Šią sumą (pirkimo PVM) pareiškėjas deklaravo ir įtraukė į 2007 m.
kovo mėn. PVM atskaitą. Aptariamo sandorio sudarymo metu kontrahentai jį vertino,
kaip „žemės statybai“ tiekimą, kuris yra apmokestinamas PVM.
14.2. 2010 m. balandžio 14 d. UAB „V_1“ išrašė pareiškėjui kreditinę PVM sąskaitą faktūrą bendrai – (duomenys neskelbiami) Lt sumai, kurioje patikslino 2007 m. kovo
28 d. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą žemės sklypų apmokestinamąją vertę
(–(duomenys neskelbiami)Lt) ir pardavimo PVM (–(duomenys neskelbiami) Lt). Tą pačią
dieną (2010 m. balandžio 14 d.) UAB „V_1“ išrašė ir PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodė už žemės sklypus bendrą mokėtiną sumą – (duomenys neskelbiami) Lt, PVM šioje
sąskaitoje faktūroje nebuvo išskirtas. Šiuos veiksmus UAB „V_1“ atliko vienašališkai; ši
bendrovė manė, kad ginčo pirkimo–pardavimo sandoris nebuvo žemės tiekimas statybai,
todėl jis buvo (yra) neapmokestinamas PVM.
14.3. UAB „V_1“ šias PVM sąskaitas faktūras įtraukė į savo buhalterinę apskaitą bei
2010 m. balandžio 16 ir 27 d. pateikė patikslintas PVM deklaracijas už 2007 m. kovo mėn.
Paminėtina, kad 2012 metais atlikto pakartotinio UAB „V_1“ mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratorius pripažino, kad aptariamų žemės sklypų tiekimas iš tiesų buvo neapmokestinamas sandoris, todėl konstatavo, jog ši bendrovė pagrįstai išrašė minėtas sąskaitas faktūras bei patikslino savo 2007 m. kovo mėn. PVM deklaracijos duomenis.
14.4. UAB „V_1“ išrašytų 2010 m. balandžio 14 d. kreditinės PVM sąskaitos faktūros ir PVM sąskaitos faktūros pareiškėjas į savo buhalterinę apskaitą neįtraukė, jų nenurodė ir PVM deklaracijoje už 2010 m. balandžio mėn.
14.5. Vykdydama 2013 m. gruodžio 18 d. pavedimą Nr. 260-11 tikrinti, Inspekcija
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atliko pareiškėjo S_1 mokestinį patikrinimą, kurio metu nustačius minėtas aplinkybes
buvo pripažinta, kad pareiškėjas, gavęs minėtą UAB „V_1“ 2010 m. balandžio 14 d. kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, privalėjo patikslinti PVM atskaitą ir į 2010 m. balandžio mėn.
PVM deklaraciją įtraukti šioje sąskaitoje nurodytą PVM sumą, taip padidinant į valstybės
biudžetą mokėtiną PVM. Mokestinio patikrinimo rezultatai buvo įforminti 2014 m. vasario 28 d. patikrinimo aktu Nr. FR0680-160. Ginčijamu Sprendimu atsakovas patvirtino
šį patikrinimo aktą ir juo apskaičiuotą mokėtiną PVM, taip pat apskaičiavo 251 472 Lt
PVM delspinigių bei skyrė 71 528 Lt dydžio (10 proc.) PVM baudą.
15. Pareiškėjas pirmiausia nesutinka su atsakovo pozicija dėl laikotarpio už
kurį jam tenka pareiga tikslinti PVM atskaitą – skirtingai nei vertino mokesčių administratorius, S_1 mano, kad turi būti tikslinama ne 2010 m. balandžio mėn., o 2007 m.
kovo mėn. mokestinio laikotarpio PVM atskaitos (PVM deklaracija). Pažymėtina, jog
tarp šalių iš esmės nėra ginčo dėl to, kad pirminė (2007 m. kovo mėn.) PVM atskaita iš
viso nebuvo galima.
VI.
16. PVM atskaitos tikslinimo klausimus pirmiausia reglamentuoja Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymas (toliau – ir PVM įstatymas), kuriuo, be kita ko, nacionalinėje teisėje yra įgyvendinamos (perkeliamos) 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM direktyva) nuostatos.
17. PVM įstatymo 65 straipsnis (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) įtvirtina bendrą taisyklę, kad „jeigu PVM mokėtojas po mokestinio laikotarpio
PVM deklaracijos pateikimo dalį įsigytų prekių grąžino, gavo iš prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo papildomų nuolaidų ar dėl kokių nors kitų priežasčių sumažėjo prekių tiekėjui arba paslaugų teikėjui mokėtina PVM suma, taip pat jeigu PVM mokėtojui buvo
grąžintas importo PVM, o minėtos pirkimo ir (arba) importo PVM sumos buvo įtrauktos į PVM atskaitą, PVM atskaita tikslinama to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje atitinkamai didinant mokėtiną į biudžetą (mažinant grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą“.
18. Šia nuostata į nacionalinę teisę, be kita ko, yra perkeliamas PVM direktyvos
184 straipsnis, nustatantis, kad „pirminė atskaita tikslinama, kai atskaityta PVM suma
yra didesnė arba mažesnė už sumą, kurią apmokestinamasis asmuo turėjo teisę atskaityti“. Situacija, kai atskaita buvo atlikta, nors nebuvo teisės į ją (kaip yra nagrinėjamu atveju), patenka į PVM direktyvos 184 straipsnyje numatytą pirmą atvejį, t. y. kai atskaityta
PVM suma yra didesnė už sumą, kurią apmokestinamasis asmuo turėjo teisę atskaityti
(Teisingumo Teismo 2018 m. balandžio 11 d. sprendimo byloje C-532/16, 34 p.).
19. Sprendžiant dėl pareigos tikslinti atsiradimo momento, atkreiptinas dėmesys
į tai, kad, kaip ne kartą yra pabrėžęs Teisingumo Teismas, atskaitos tikslinimo sistema
yra esminė PVM direktyva įtvirtintos sistemos dalis, nes jos paskirtis – užtikrinti atskaitų tikslumą, taigi – ir mokesčių naštos neutralumą (Teisingumo Teismo 2006 m. kovo
30 d. sprendimo byloje Uudenkaupungin kaupunki, C-184/04, 26 p.; taip pat žr. 2005 m.
gruodžio 15 d. sprendimo byloje Centralan Property, C-63/04, 57 p.). Akivaizdu, kad siekiant šio tikslo ginčo santykiams taikytinos PVM įstatymo nuostatos turi būti aiškinamos
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taip, kad aptariamos pareigos tikslinti atsiradimo momentas siejamas (sutampa) su PVM
direktyvos 184 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis (jų atsiradimu). Tokią poziciją pagrindžia ir aiški šio PVM direktyvos straipsnio lingvistinė formuluotė – „<...> atskaita
tikslinama, kai <...>“, taip pat PVM neutralumo principas, kuris, be kita ko, reikalauja,
kad nepagrįsta atskaita būtų koreguojama bet kuriuo atveju (minėto Teisingumo Teismo
sprendimo byloje C-532/16 38 p.).
20. Todėl konstatuotina, kad pareiškėjas turėjo pareigą patikslinti ginčo PVM atskaitą (PVM deklaraciją), tačiau, skirtingai nei vertino mokesčių administratorius, šios
(pareiškėjo) pareigos atsiradimo momentas iš esmės sutapo su nepagrįstu PVM atskaitymu 2007 m. kovo mėn., o ne atsakovo nurodomų UAB „V_1“ kreditinių sąskaitų faktūrų išrašymu 2010 m. balandžio mėn. Atitinkamai PVM įstatymo 65 straipsnio (2004 m.
sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) taikymo tikslais spręstina, kad mokestinis
laikotarpis, kuriuo paaiškėjo ši aplinkybė (nepagrįstas PVM atskaitymas), yra laikytinas
2007 m. kovo mėn.; būtent šio laikotarpio PVM atskaita turėjo būti tikslinama.
21. Atskirai pastebėtina, kad, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje, sprendžiant dėl pareigos tikslinti PVM atskaitą ir jos (pareigos) atsiradimo momento, nėra reikšmingi proceso šalių argumentai, susiję su neteisėta (nepagrįsta) mokesčių administratoriaus praktika dėl teisės į PVM atskaitą (žr. minėto Teisingumo
Teismo sprendimo byloje C-532/16 50 p.). Neabejotina ir tai, kad atveju, kai pirminė
PVM atskaita iš viso nebuvo galima, atsakovo pozicija, jog pareigos tikslinti atsiradimo momentas turėtų būti siejamas su UAB „V_1“ kreditinių sąskaitų faktūrų išrašymu,
paneigia aptartą PVM atskaitos tikslinimo tikslą, akivaizdžiai neatitinka PVM direktyvos
184 straipsnio turinio bei pažeidžią minėtą PVM neutralumo principą.
VII.
22. Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi
(2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija), „<...> mokesčių mokėtojas
ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau
kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal
nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.“
23. Ši teisės norma yra aiški ir konkreti, ji negali būti aiškinama plečiamai, nes
tiesioginė įstatymo leidėjo valia, aiškinant pažodžiui teisės normą, yra logiška ir protinga, priimta siekiant užtikrinti mokesčių mokėtojų teises ir teisinį tikrumą (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-1456-575/2018). Nuosekli yra ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kad tuo atveju, kai yra atliekamas mokestinis patikrinimas, aptariamas senaties terminas skaičiuojamas atgal nuo tų kalendorinių metų, kada buvo išrašytas pavedimas tikrinti (pvz., žr. 2009 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-214/2009;
2012 m. liepos 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A442-2226/2012 ir kt.).
24. Kadangi pavedimas tikrinti buvo išrašytas tik 2013 m. gruodžio 18 d., o ginčas,
kaip buvo konstatuota šiame baigiamajame teismo akte, kilo dėl 2007 m. kovo mėn. mokėtino (atskaitytino) PVM, sutiktina su Mokestinių ginčų komisijos ir pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog skundžiamu atsakovo Sprendimu nurodytos pareiškėjui sumokėti PVM ir su juo susijusios sumos buvo apskaičiuotos pažeidžiant Mokesčių
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administravimo 68 straipsnio 1 dalyje nustatytą mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminą.
25. Šios aplinkybės konstatavimas eliminuoja teismo pareigą nagrinėjamoje byloje papildomai vertinti ir pasisakyti dėl proceso šalių argumentų, susijusių su pareiškėjo
ir(ar) jo kontrahento galimu nesąžiningumu.
26. Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai
aiškino ir taikė ginčo teisiniams santykiams aktualias teisės aktų nuostatas, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinio skundo. Todėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies
1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo
2016 m. kovo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.2. Bylos dėl valstybės tarybos teisinių santykių
3.2.1. Dėl garantijų atleidžiamam valstybės tarnautojui, auginančiam vaiką
(vaikus) iki trejų metų
Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies, 44 straipsnio 7 dalies nuostatos
įtvirtina garantiją nėščioms valstybės tarnautojoms, taip pat valstybės tarnautojams, auginantiems vaiką (vaikus) iki trejų metų – darbo vietos išsaugojimą (52–54 punktai).
Valstybės tarnybos įstatymas nedraudžia naikinti nėščios ar auginančios vaiką
(vaikus) iki 3 metų karjeros valstybės tarnautojos pareigybę, tačiau šiai valstybės tarnautojų grupei įstatymų leidėjas be tų garantijų, kurios numatytos Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje (pranešimo įteikimo terminų, garantijos būti paskirtam į kitas
pareigas), numato ir specialiąsias garantijas, įtvirtintas šio įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje,
pagal kurias nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautojas, auginantis vaiką
(vaikus) iki trejų metų, negali būti atleistas iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu (54 punktas).
Valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija būti paskirtam į kitas
to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos pareigas, nėra absoliuti. Ši garantija be išlygų
gali būti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms
jų aprašyme nėra nustatyti specialūs reikalavimai. Tačiau, jeigu tarnautojas pretenduoja
užimti pareigybes, kurioms jų aprašyme yra nustatyti specialūs reikalavimai, ši garantija
gali būti ribojama tokio tarnautojo dalykinių savybių atitikimu specialiųjų reikalavimų
kriterijams (62 punktas).
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Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje numatytų garantijų užtikrinimas
pareiškėjui, kurio pareigybė buvo panaikinta, negali būti suprantamas taip, kad jis turėtų
būti atleistas Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu, kai vaikui suėjo 3 metai (65 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-5093-575/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03045-2017-5
Procesinio sprendimo kategorija 21.3.7

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. spalio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Ričardo
Piličiausko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo A. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. G.
skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas A. G. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. rugsėjo 7 d. kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) direktoriaus 2017 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. 1PS1-729-(2.1) „Dėl A. G. atleidimo iš pareigų (toliau – ir
Įsakymas); 2) grąžinti pareiškėją į valstybės tarnybą, į A lygio 15 kategorijos NŽT Viešųjų
ryšių skyriaus vedėjo pareigas; 3) priteisti pareiškėjui iš NŽT vidutinį jo darbo užmokestį
už priverstinį pravaikštos laiką, skaičiuojant jį nuo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki teismo
sprendimo įvykdymo dienos. Taip pat prašė priteisti jo naudai iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
2. Pareiškėjas paaiškino, kad 2017 m. balandžio 14 d. jam buvo įteiktas pranešimas apie pareigybės naikinimą, kuriame buvo nurodyta, jog nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d.
NŽT įsigalios nauja administracijos struktūra ir keisis NŽT struktūrinių padalinių nuostatai, NŽT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
sąrašai ir pareigybių aprašymai, todėl pareiškėjo užimama Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo
pareigybė nuo 2017 m. rugpjūčio 15 d. bus panaikinta. Pranešime taip pat nurodyta, kad
įspėjimo laikotarpiu pareiškėjui bus siūlomos kitos, jei tokių bus, to paties lygio ir kate159
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gorijos pareigos, o jeigu tokių nebus ir pareiškėjas sutiks – žemesnės kategorijos pareigos.
Pareiškėjas nurodė, kad iki jo atleidimo iš pareigų dienos jokių pasiūlymų užimti kitas
pareigas jam pateikta nebuvo, o skundžiamu Įsakymu pareiškėjas buvo atleistas iš užimamų NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigų.
3. Pareiškėjo nuomone, jis negalėjo būti atleistas iš valstybės tarnybos Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir VTĮ) 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte
nurodytu pagrindu, kadangi pareiškėjo pareigybė realiai panaikinta nebuvo. Skyriaus vedėjo paskyrimo tvarka ir funkcijos nesiskiria nuo numatytų ankstesnėje skyriaus nuostatų redakcijoje. Viešai skelbiami kvalifikaciniai reikalavimai tokiai pareigybei atitinka pareiškėjo turimus kvalifikacinius reikalavimus.
4. Pareiškėjas pažymėjo, kad pranešimas apie pareigybės naikinimą jam buvo įteiktas iki 2016 m. Lietuvos Respublikos darbo kodekso įsigaliojimo, o pareiškėjo atleidimo
dieną jau buvo įsigaliojęs 2016 m. Darbo kodeksas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio 6 punktu, jeigu darbuotojas dėl darbo sutarties nutraukimo raštu buvo įspėtas arba pats raštu
įspėjo ar prašė dėl darbo sutarties nutraukimo ne dėl darbuotojo kaltės iki Darbo kodekso įsigaliojimo, jis yra atleidžiamas pagal iki Darbo kodekso įsigaliojimo galiojusias
nuostatas. Pareiškėjas nurodė, kad 2002 m. Darbo kodekso 300 straipsnio 3 dalis nustato,
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.
5. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodė,
kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašė jį atmesti.
6. NŽT nurodė, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo
17 d. įsakymu Nr. 3D-186 ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d. buvo pakeista NŽT administracijos struktūra. Atliekant NŽT struktūrinius pertvarkymus, buvo
panaikinti du departamentai (Finansų ir apskaitos departamentas bei Rizikų vertinimo
departamentas) bei Strateginio valdymo ir veiklos koordinavimo skyrius, sustambintas
Bendrųjų reikalų departamentas, įsteigti nauji savarankiški Finansų ir strateginio planavimo, Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriai, bei naujai
pertvarkyti Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamentas ir Žemės tvarkymo
ir administravimo departamentas bei Viešųjų ryšių skyrius. NŽT direktoriaus 2017 m.
balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1P-193-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos struktūrinių padalinių, išskyrus teritorinius padalinius, nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti NŽT struktūrinių padalinių (administracijos) nuostatai, o
NŽT direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1P-196-(1.3.) „Dėl Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo ir
pareigybių aprašymų, išskyrus teritorinių padalinių pareigybių aprašymus, patvirtinimo“ ir NŽT direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1PS1-361-(2.1.) „Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario
1 d. įsakymo Nr. 1PS1-69-(2.1.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo ir pareigybių
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aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinti nauji NŽT valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, bei naujos administracijos struktūros pareigybių aprašymai, galiojantys nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d. Po šio struktūrinio
pertvarkymo vietoj buvusių 11 savarankiškų centrinių administracijos struktūrinių padalinių (su 189 pareigybėmis) nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d. buvo įsteigti 9 savarankiški
centriniai administracijos struktūriniai padaliniai (su 171 pareigybe). Nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d. panaikintų bei pertvarkytų savarankiškų centrinių administracijos struktūrinių padalinių vykdytos funkcijos buvo peržiūrėtos bei iš naujo perskirstytos naujai įsteigtiems ar pertvarkytiems savarankiškiems centriniams administracijos struktūriniams
padaliniams, kad būtų užtikrintas tinkamas NŽT uždavinių vykdymas (iš panaikinto
Strateginio valdymo ir veiklos koordinavimo skyriaus tarptautinio bendradarbiavimo
funkcija perkelta Viešųjų ryšių skyriui, funkcija rengti NŽT strateginį planą, NŽT veiklos planą ir kitus planus, atlikti šių planų vykdymo analizę, rengti ataskaitas – Finansų ir
strateginio planavimo skyriui ir kt.). NŽT pažymėjo, kad atlikus NŽT struktūrinius pertvarkymus, buvo atsisakyta funkcijų dubliavimosi, taip pat 18 pareigybių sumažėjo administracijos darbuotojų skaičius. NŽT struktūriniai pertvarkymai buvo realūs, skirti užtikrinti efektyvesnį NŽT funkcijų vykdymą.
7. NŽT paaiškino, kad vietoje Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo A lygio 15 kategorijos pareigybės buvo įsteigta nauja Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo A lygio 16 kategorijos
pareigybė bei patvirtintas jos pareigybės aprašymas. Viešųjų ryšių skyriui buvo pavesta vykdyti funkcijas, susijusias su tarptautiniu bendradarbiavimu (kurias anksčiau vykdė Strateginio valdymo ir veiklos koordinavimo skyrius), naujame pareigybės aprašyme
buvo nustatytos naujos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo vykdomos funkcijos, šiai pareigybei
buvo nustatyta aukštesnė – 16 kategorija. Šiai pareigybei buvo keliamas reikalavimas mokėti bent vieną užsienio kalbą – anglų, vokiečių arba prancūzų ne žemesniu nei B2 lygiu.
Pareiškėjo eitų pareigų, t. y. Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo A lygio 15 kategorijos pareigybės aprašyme nebuvo nustatytas reikalavimas mokėti užsienio kalbą.
8. NŽT taip pat nurodė, kad negalėjo siūlyti pareiškėjui užimti Viešųjų ryšių skyriaus
vedėjo A lygio 16 kategorijos pareigybės, kadangi valstybės tarnautojas negali būti perkeliamas į aukštesnės kategorijos pareigas. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas neatitiko Viešųjų
ryšių skyriaus vedėjo A lygio 16 kategorijos pareigybės specialiųjų reikalavimų, t. y. neturėjo šioms pareigoms užimti būtino išsilavinimo (reikalavimo turėti aukštąjį universitetinį
arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities viešųjų
ryšių arba žurnalistikos arba komunikacijos arba politikos mokslų krypties išsilavinimą),
o taip pat nebuvo pateikęs dokumentų, patvirtinančių jo užsienio kalbos (anglų, vokiečių
arba prancūzų) mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu. NŽT pažymėjo, kad, įvertinus pareiškėjo turimą išsilavinimą ir turimą darbo patirtį bendrojoje – viešųjų ryšių – srityje, bei
tuo metu (t. y. iki 2017 m. rugpjūčio 14 d.) NŽT buvusių neužimtų valstybės tarnautojų
(nuo A lygio 11 kategorijos iki A lygio 14 kategorijos) pareigybių specialiuosius reikalavimus, pareigų, kurių specialiuosius reikalavimus pareiškėjas atitiktų, nenustatyta.
II.
9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimu
pareiškėjo A. G. skundą atmetė.
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10. Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika tokio pobūdžio bylose, sprendė, ar pareiškėjo užimta Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybė buvo realiai panaikinta ir, ar jis galėjo būti atleidžiamas iš tarnybos vadovaujantis VTĮ
44 straipsnio 1 dalies 9 punktu.
11. Teismas palygino NŽT direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)107 (NŽT direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1P-415-(1.3.) redakcija)
patvirtintą Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą, pagal kurį dirbo pareiškėjas, su NŽT direktoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1P-196-(1.3.) patvirtintu Viešųjų ryšių skyriaus pareigybės aprašymu. Teismas nustatė, kad 2017 m. balandžio 13 d. pareigybės aprašyme buvo nustatyta aukštesnė, t. y. 16, pareigybės kategorija
(3 punktas). Buvo išplėsta pareigybės paskirtis, nustatant, jog Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti NŽT komunikacijos strategiją, koordinuoti išorinę, vidinę ir tarptautinę NŽT komunikaciją, palaikyti NŽT komunikaciją, atstovavimą ir
bendradarbiavimą su užsienio valstybių vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis (4 punktas). Pakeista vedėjo pareigybės veiklos sritis, nurodant,
kad šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – išorinėje, vidinėje ir tarptautinėje komunikacijoje (5 punktas). Taip pat buvo nustatyti nauji specialieji reikalavimai: Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigas einantis asmuo
turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities viešųjų ryšių arba žurnalistikos arba komunikacijos arba politikos mokslų krypties išsilavinimą (6.1 p.), išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo,
tvarkymo ir apskaitos taisykles (6.11 p.), mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne
žemesniu nei B2 lygiu (6.12 p.), turėti vairuotojo pažymėjimą (teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones) (6.13 p.). Išplėstos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo vykdomos
funkcijos, nurodant, kad šias pareigas einantis asmuo rengia skyriaus metinius veiklos
planus (7.3 p.), teikia interviu visuomenės informavimo priemonėms (televizijai, radijui,
spaudai, interneto naujienų portalams ir kt.) apie NŽT veiklą (7.4 p.), koordinuoja NŽT
struktūrinių padalinių veiklą, susijusią su tarptautiniu bendradarbiavimu ir tarptautine
komunikacija (7.24 p.), pagal kompetenciją atstovauja NŽT užsienio valstybių vyriausybinėse, nevyriausybinėse ir tarptautinėse organizacijose, dalyvauja tarptautiniuose projektuose bei rengia informaciją apie šios veiklos vykdymą (7.25 p.), pagal kompetenciją
atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę (7.31 p.).
12. Teismas, atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, sprendė, kad 2017 m. balandžio
13 d. patvirtinta NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybė iš esmės skiriasi nuo
2014 m. kovo 24 d. patvirtintos NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybės, t. y. pareigybė buvo papildyta naujomis funkcijomis bei specialiaisiais reikalavimais, taip pat išplėsta pareigybės paskirtimi ir veiklos sritimi. Be to, buvo nustatyta aukštesnė pareigybės
kategorija. Įvertinęs tokius pareigybės aprašymo pakeitimus, teismas konstatavo, kad pareiškėjo pareigybė neišliko ir buvo įsteigta kokybiškai nauja skyriaus vedėjo pareigybė.
13. Teismas atkreipė dėmesį, kad skundžiamame NŽT direktoriaus Įsakyme buvo
padaryta techninė klaida, nurodant, kad pareiškėjas atleidžiamas iš užimamų pareigų
atsisakius eiti kitas siūlomas pareigas. Ši techninė klaida buvo ištaisyta 2017 m. rugsėjo
5 d. NŽT direktoriaus įsakymu Nr. 1PS1-825-(2.1.), taigi Įsakyme nurodytas tik vienas
pareiškėjo atleidimo pagrindas – valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimas.
14. Teismas, įvertinęs VTĮ 43 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, nurodė, kad nagri162

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

nėjamu atveju pareiškėjui negalėjo būti siūloma užimti naujai įsteigtas Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigas, kadangi šios pareigybės kategorija 16, t. y. aukštesnė nei turi pareiškėjas, o pagal VTĮ 43 straipsnio 1 dalį asmeniui gali būti siūlomos tik to paties lygio ir
kategorijos arba žemesnės, jeigu jis sutinka, pareigos. Be to, pareiškėjas taip pat neatitinka šiai pareigybei keliamų išsilavinimo bei kalbos reikalavimų. Atsakovas šių specialiųjų reikalavimų pareigybės aprašyme įtvirtinimo būtinumą siejo su Viešųjų ryšių skyriui
perduotomis vykdyti tarptautinio bendradarbiavimo funkcijomis. Įvertinęs 2017 m. balandžio 12 d. NŽT direktoriaus įsakymu Nr. 1P-193-(1.3.) patvirtintuose Viešųjų ryšių
skyriaus nuostatuose nustatytus šio skyriaus uždavinius, teismas sutiko su tokia NŽT pozicija, kadangi, teismo vertinimu, skyriaus vedėjas, norėdamas juos tinkamai įgyvendinti,
privalo turėti atitinkamą socialinių mokslų studijų srities viešųjų ryšių arba žurnalistikos
arba komunikacijos arba politikos mokslų krypties išsilavinimą bei gerai mokėti anglų,
prancūzų arba vokiečių kalbą.
15. Teismas nustatė, kad pareiškėjas yra baigęs anglų kalbos A2.2 lygio 40 akademinių valandų kursą, todėl tokios pareiškėjo anglų kalbos žinios laikytinos netinkamomis, norint eiti skyriaus vedėjo pareigas. Pareiškėjo teismui pateikti įrodymai – elektroniniai laiškai, iš kurių matyti, kad vyko susirašinėjimas anglų kalba su kolegomis iš Latvijos
ir Estijos, nepatvirtina, jog pareiškėjo turimų anglų kalbos žinių lygis atitinka B2 lygį.
Teismas atmetė ir teiginį, kad toks specialusis reikalavimas dėl kalbos mokėjimo neatitinka Valstybės tarnybos departamento patvirtintų rekomendacijų dėl pareigybių aprašymų rengimo, kadangi šios rekomendacijos laikytinos orientacinio pobūdžio ir institucijos
tvirtindamos pareigybių aprašymus jų laikytis neprivalo. Teismas nustatė, kad pareiškėjas
yra baigęs istorijos studijas, kurios yra priskiriamos humanitarinių mokslų studijų sričiai,
taigi neatitinka Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigoms keliamo specialaus reikalavimo,
susijusio su išsilavinimu.
16. Teismas konstatavo, kad NŽT, nesiūlydama pareiškėjui užimti naujai įsteigtų
Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigų, pažeidimo neatliko.
17. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis apie NŽT nuo 2017 m. rugpjūčio
16 d. naujai įsteigtas ir neužimtas administracijos valstybės tarnautojų pareigybes (nuo A
lygio 11 kategorijos iki A lygio 15 kategorijos) bei duomenis apie NŽT 2017 m. rugpjūčio 14 d. buvusias neužimtas valstybės tarnautojų pareigybes (nuo A lygio 11 kategorijos
iki A lygio 15 kategorijos), konstatavo, kad atsakovas pagrįstai nusprendė, jog pareiškėjui
nei viena iš nurodytų pareigų negalėjo būti pasiūlyta, todėl, atsakovas, laikotarpiu nuo
įspėjimo įteikimo iki atleidimo iš užimamų pareigų nepateikdamas pareiškėjui nei vieno
pasiūlymo užimti kitas pareigas, bei po pareiškėjo atleidimo, pažeidimo nepadarė.
18. Teismas nurodė, kad laikotarpiu nuo įspėjimo iki pareiškėjo atleidimo iš užimamų pareigų, atsakovas suteikė pareiškėjui laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms, mokant vidutinį jo darbo užmokestį.
19. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2017 m. balandžio 12 d. buvo pasirašytinai supažindintas su naujai patvirtintais Viešųjų ryšių skyriaus nuostatais. Teismas iš pateiktų
duomenų valdymo sistemos duomenų nustatė, kad 2017 m. balandžio 13 d. pareiškėjas
buvo supažindintas ir su naujai patvirtintu pareigybės aprašymu, todėl neturėjo pagrindo
konstatuoti, kad NŽT, laiku neįkeldama nuostatų bei pareigybės aprašymų į sistemą pažeidė pareiškėjo teisę su jais susipažinti.
20. Teismas konstatavo, kad 2017 m. rugpjūčio 10 d. NŽT direktoriaus įsakymas
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Nr. 1PS1-729-(2.1) „Dėl A. G. atleidimo iš pareigų“ yra teisėtas ir pagrįstas, nėra teisinio
pagrindo jo naikinti ir pareiškėjo skundą atmetė.
21. Teismas, atmetęs pagrindinį pareiškėjo reikalavimą dėl Įsakymo panaikinimo,
atmetė ir išvestinius pareiškėjo reikalavimus dėl jo grąžinimo į valstybės tarnybą (A lygio 15 kategorijos NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigas) bei vidutinio darbo užmokesčio už priverstinį pravaikštos laiką priteisimo, taip pat, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalimi, nepriteisė pareiškėjui bylinėjimosi išlaidų.
III.
22. Pareiškėjas A. G. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė: panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą; panaikinti 2017 m. rugpjūčio 10 d. NŽT direktoriaus
įsakymą Nr. 1PS1-729-(2.1.) „Dėl A. G. atleidimo iš pareigų“; grąžinti jį į valstybės tarnybą į A lygio 15 kategorijos NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigas; priteisti jo naudai iš atsakovo NŽT vidutinį A lygio 15 kategorijos trečios kvalifikacinės klasės karjeros
valstybės tarnautojo darbo užmokestį už priverstinį pravaikštos laiką, skaičiuojant jį nuo
neteisėto atleidimo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Taip
pat pareiškėjas prašė priteisti jo naudai iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
23. Apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodė panašius argumentus, kaip ir skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai pareiškėjas nurodė, kad jo pareigybė
(Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas) realiai nebuvo panaikinta, todėl teismas jo atleidimą VTĮ
44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu turėjo pripažinti neteisėtu ir grąžinti jį į eitas
pareigas. Teismo išvada, kad buvo įsteigta kokybiškai nauja pareigybė, padaryta neįvertinus pareiškėjo argumentų, patvirtinančių, kad atlikti pareigybei priskiriamų funkcijų
pakeitimai nebuvo esminiai, jie neturi poveikio esminėms Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo
funkcijoms ir jų vykdymui. Pareiškėjo nuomone, nauji specialieji reikalavimai į pareigybės aprašymą buvo įtraukti tik siekiant užkirsti kelią pareiškėjui A. G. eiti Viešųjų ryšių
skyriaus vedėjo pareigas.
24. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime
į pareiškėjo apeliacinį skundą prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į apeliacinį
skundą atsakovas iš esmės grindė atsiliepimo į skundą bei pirmosios instancijos teismo
sprendimo argumentais.
25. NŽT nurodė, kad Viešųjų ryšių skyriaus pareigybėje padaryti pakeitimai
nėra mažareikšmiai. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės nepatvirtina pareiškėjo vykdyto tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimo visos NŽT mastu.
IV.
26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo
2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą paliko nepakeistą.
27. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybei nustačius naujus specialiuosius reikalavimus, pareiškėjas jų neatitiko. Teisėjų
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kolegija konstatavo, kad Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybės funkcijų turinys pakito pirmiausia dėl to, kad tarptautinio bendradarbiavimo organizavimo ir koordinavimo funkcija, kaip viena iš NŽT vykdomų funkcijų, iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. vykdyta
centriniuose administracijos struktūriniuose padaliniuose, buvo panaikinta ir visa perduota Viešųjų ryšių skyriui, šis skyrius tapo vieninteliu NŽT padaliniu, kuris po struktūrinių pertvarkymų tapo tiesiogiai atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą visos
institucijos mastu.
28. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, kad nuo 2017 m. balandžio 13 d. įsteigtos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis pakito, nes papildomai įrašyta: ,,koordinuoti išorinę, vidinę ir tarptautinę NŽT komunikaciją“. Veiklos
sritis taip pat papildyta „tarptautine komunikacija“. Be to, atsirado naujos funkcijos, kurios siejamos su tarptautiniu bendradarbiavimu visos NŽT mastu, todėl teisėjų kolegija
sprendė, kad tokių funkcijų priskyrimą lėmė NŽT struktūriniai pertvarkymai. Tai, kad
pareiškėjas iki naujai patvirtinto pareigybės aprašymo susirašinėjo anglų kalba su kolegomis iš Latvijos bei Estijos ir rengė atsakymą į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2017 m. gegužės 17 d. paklausimą apie tarptautinį bendradarbiavimą su Ispanijos atstovais, savaime nepatvirtina, kad pareiškėjui, einant Viešųjų ryšių vedėjo pareigas, buvo
priskirta koordinuoti NŽT tarptautinės komunikacijos organizavimą ir koordinuoti NŽT
struktūrinių padalinių veiklą, susijusią su tarptautiniu bendradarbiavimu ir tarptautine
komunikacija.
29. Teisėjų kolegija, įvertinusi ankstesnį Viešųjų ryšių vedėjo pareigybės aprašymą,
darė išvadą, kad vedėjo kompetencija neapėmė visų NŽT padalinių veiklos, susijusios su
tarptautiniu bendradarbiavimu ir tarptautine komunikacija, koordinavimo, todėl pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos pakito iš esmės. Toks funkcijų pakitimas reikalauja
ir kitokio atsakomybės lygio, todėl aukštesnės kategorijos priskyrimas naujai įsteigtai pareigybei, specialiųjų reikalavimų (atitinkamo išsilavinimo ir užsienio kalbos mokėjimo)
nustatymas teisėjų kolegijos laikytas pagrįstu.
30. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog NŽT
struktūros pakeitimas nėra realus, kad jis būtų fiktyvus, turintis tikslą tik pagrįsti tarnybos santykių su pareiškėju nutraukimą, todėl pareiškėjo argumentai, kad tokiais struktūriniais pertvarkymais siekta tik jį atleisti iš tarnybos, teisėjų kolegijos buvo vertinti kaip
nepagrįsti.
V.
31. Pareiškėjas A. G. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas atnaujinti procesą byloje Nr. eA-3337-1062/2018, panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartį bei priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.
32. Pareiškėjas procesą prašė atnaujinti Administracinių bylų teisenos įstatymo
156 straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatytu pagrindu. Pareiškėjo nuomone, buvo padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant. Pareiškėjas nurodė,
kad tiek jo atleidimo dieną (2017 m. rugpjūčio 14 d.), tiek ir teismų sprendimų priėmimo metu galiojo VTĮ 44 straipsnio 7 dalies nuostata, todėl pareiškėjas negalėjo būti at165
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leistas iš užimamų pareigų, nes tuo metu augino vaiką iki 3 metų. Pareiškėjas prie prašymo pridėjo su tuo susijusius įrodymus. Teismai nesivadovavo VTĮ 44 straipsnio 7 dalyje
numatyta nuostata, todėl, pasak pareiškėjo, pažeidimas laikytinas akivaizdžiu.
33. Pareiškėjas pažymėjo, kad administraciniame procese teismas yra aktyvus, pagal ABTĮ 56 straipsnio 4 dalį, prireikus teismas gali pasiūlyti pateikti papildomų įrodymų
arba savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų. Pareiškėjo nuomone, teismai aktyviai nedalyvavo sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo atleidimo iš valstybės tarnybos.
34. Pareiškėjas nurodė, kad NŽT žinojo apie pareiškėjo šeimos sudėtį, todėl ginčijant NŽT priimtą sprendimą dėl atleidimo, nebuvo žinoma, jog privalu atskleisti teismui
aplinkybes apie šeimos sudėtį, kurios NŽT buvo ir taip žinomos.
35. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime su pareiškėjo prašymu atnaujinti procesą nesutiko.
36. NŽT pažymėjo, kad pareiškėjas neteikė reikalavimo dėl VTĮ 44 straipsnio 7 dalies nuostatos taikymo, todėl tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai teisingai
pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, priėmė pagrįstus ir
teisėtus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad minėta įstatymo nuostata nebuvo taikyta, ji
negalėjo būti akivaizdžiai netinkamai pritaikyta. Pasak NŽT, nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad pareiškėjas apie prašyme nurodytą aplinkybę (dėl turimo vaiko) žinojo dar iki
teismų sprendimų priėmimo, tačiau šia aplinkybe nebuvo remtasi, todėl pareiškėjo pateikti įrodymai negali būti vertinami kaip proceso atnaujinimo pagrindas. NŽT atkreipė
dėmesį, kad pareiškėją byloje atstovavo advokatė.
37. NŽT nurodė, kad darbo ginčų bylose labai svarbus proceso koncentruotumo ir
operatyvumo principas, nes bylos dažnai yra susijusios su išmokų mokėjimu, todėl šiose
bylose šalys turi ypatingai sąžiningai naudotis savo teisėmis, laiku teikti visus įrodymus.
Priešingu atveju, kyla pagrįstas klausimas dėl sąmoningo siekio vilkinant procesą gauti
didesnę finansinę naudą.
VI.
38. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. liepos 31 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą tenkino ir atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. eA-3337-1062/2018 pagal pareiškėjo A. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjo A. G. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės
ūkio ministerijos dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei perdavė
administracinę bylą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.
39. Proceso atnaujinimo prašymą nagrinėjusi teisėjų kolegija nustatė, kad tiek pareiškėjo atleidimo iš valstybės tarnybos dieną, tiek Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2018 m. balandžio 12 d. nutarties priėmimo ir paskelbimo metu A. G. augino vaiką iki
trejų metų.
40. Remdamasi VTĮ 44 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktika, proceso atnaujinimo prašymą nagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo,
kad valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) iki trejų metų, apskritai negali būti
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atleistas iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nebent valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama. Teismas pažymėjo, kad posėdžio, vykusio
pirmosios instancijos teisme, metu A. G. teismui nurodė, jog augina mažamečius vaikus,
tačiau teismas šios aplinkybės nevertino. Be to, anot pareiškėjo, NŽT ši aplinkybė taip pat
buvo žinoma, nes atsakovas pareiškėjui suteikdavo tėvadienius, taip pat turėjo būti taikomos ir mokestinės lengvatos. Be to, pareiškėjui pranešimas apie pareigybės panaikinimą
taip pat buvo įteiktas prieš 4 mėnesius.
41. Teismas nurodė, jog minėta VTĮ nuostata yra imperatyvi, todėl atsakovas,
spręsdamas klausimą dėl valstybės tarnautojų, kurių pareigybės naikinamos, perkėlimo
į naujai steigiamas pareigybes, privalėjo jos laikytis. Būtent A. G., kurio eita Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo A lygio 15 kategorijos pareigybė buvo panaikinta, turėjo šią įstatyme
nurodytą garantiją, todėl atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atleido pareiškėją ir nepasiūlė
jam užimti kitų pareigų. Teismas nurodė, jog siekiant realiai apginti galbūt pažeistas besikreipusio asmens teises, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti
taip, kaip nustatyta ABTĮ. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas nebuvo aktyvus bei
nesiėmė priemonių tam, kad būtų ištirtos A. G. posėdžio metu nurodytos aplinkybės
dėl mažamečių vaikų, dėl ko teismo nenustatytos teisiškai svarbios aplinkybės bei tokiu
būdu buvo apribota pareiškėjo teisė į tinkamą ir visapusišką jo skundo išnagrinėjimą
teisme.
42. Proceso atnaujinimo prašymą nagrinėjusios teisėjų kolegijos vertinimu,
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimas ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. sprendimas nevisiškai atitiko
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką taikant VTĮ 44 straipsnio 7 dalies
nuostatas, todėl toks tarnautojo atleidimas pripažintinas neteisėtu ir akivaizdžiai pažeidžiančiu VTĮ 44 straipsnio 7 dalį ją taikant.
VII.
43. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, kuria atnaujintas procesas
administracinėje byloje, pateikė patikslintą atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriuo prašo A. G. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies ir pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą, nurodant, kad A. G. atleidimo iš
darbo data iš 2017 m. rugpjūčio 14 d. nukeliama į (duomenys neskelbtini – diena po to,
kuomet vaikui suėjo treji metai), už šį laikotarpį išmokant pareiškėjui jo vidutinį darbo
užmokestį.
44. Atsiliepime atsakovas nurodo, jog sutinka, kad pareiškėjas negalėjo būti atleistas iš pareigų panaikinus jo eitą pareigybę, kol augino vaiką iki trejų metų. Tačiau mano,
jog ši aplinkybė negali būti suprantama kaip prievolė NŽT siūlyti pareiškėjui užimti po
struktūrinių pertvarkymų įsteigtą kokybiškai naują Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybę, kuriai nustatytų reikalavimų jis neatitiko (remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika administracinėse bylose Nr. eA-3672-525/2016, Nr. A-4381743/2009). Pabrėžia, kad bylą nagrinėję teismai konstatavo, jog NŽT struktūriniai
pertvarkymai buvo realūs, pareiškėjo eita Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo (A lygis 15 kategorija) pareigybė buvo realiai panaikinta ir nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsteigta koky167

I. Administracinių teismų praktika

biškai nauja Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo (A lygis 16 kategorija) pareigybė, kuriai keliamų reikalavimų pareiškėjas neatitiko, todėl NŽT šių pareigų jam pagrįstai nepasiūlė.
Atsižvelgdamas į tai, atsakovas mano, jog pareiškėjas galėjo būti atleistas iš jo užimamos
pareigybės net ir tuo atveju, kai augino vaiką iki trejų metų, tačiau jo atleidimo data turėjo būti nukelta į kitą dieną po to, kai jo vaikui sukaks treji metai. Atsakovas nurodo, jog,
A. G. dukrai treji metai sukako (duomenys neskelbtini), todėl jo atleidimo iš darbo data
turėjo būti perkelta į (duomenys neskelbtini – diena po to, kuomet vaikui suėjo treji metai), už visą šį laiką mokant jo vidutinį darbo užmokestį.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
VIII.
45. 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).
46. Pareiškėjas A. G. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. 1PS1-729-(2.1) „Dėl A. G. atleidimo iš pareigų“, kuriuo jis atleistas
iš NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigų, grąžinti jį į ankstesnes pareigas ir priteisti
jo naudai vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo jo neteisėto atleidimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
Dėl administracinės bylos nagrinėjimo ribų
47. Ši byla apeliacine tvarka iš naujo nagrinėjama atnaujinus procesą administracinėje byloje Nr. eA-3337-1062/2018. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 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 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-3771-520/2016).
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
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teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1433146/2015, išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-993/2014).
48. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartimi procesas šioje apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje buvo atnaujintas nustačius, kad
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-3337-1062/2018, atmesdamas pareiškėjo apeliacinį skundą,
padarė esminį, neteisėtam sprendimui priimti galėjusį turėti įtakos materialiosios teisės
pažeidimą, taikant VTĮ 44 straipsnio 7 dalį. Esminis materialiosios teisės normos pažeidimas konstatuotas iš esmės dėl to, jog tiek pirmosios instancijos teismas, tiek bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neatsižvelgė į
byloje esančius duomenis, jog tiek pareiškėjo atleidimo iš valstybės tarnybos dieną, tiek
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimo ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutarties priėmimo ir paskelbimo metu pareiškėjas augino vaiką iki trejų metų.
49. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos
31 d. nutartyje nustatytus proceso atnaujinimo pagrindus ir ribas, nagrinėjant šią administracinę bylą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartis bus tikrinama jos teisėtumo aspektu tiek, kiek tai susiję su VTĮ 44 straipsnio 7 dalies taikymu konkrečioje situacijoje.
50. 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 (Nacionalinės žemės tarnybos Viešųjų ryšių
skyriaus vedėjo (A lygio 15 kategorija) buvo realiai panaikinta. Procesas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartimi dėl šios dalies neatnaujintas,
todėl dėl minėto aspekto nagrinėjant šią administracinę bylą nepasisakoma.
51. Šioje byloje sprendžiama, ar nustatyta faktinė aplinkybė – vaiko iki trejų metų
auginimas – yra teisinis pagrindas pripažinti, kad padarytas esminis materialiosios teisės
normos pažeidimas, dėl ko priimtas neteisėtas sprendimas.
Dėl valstybės tarnautojo, auginančio vaiką (vaikus) iki trejų metų, garantijų
52. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-464 redakcija, galiojanti nuo 2006 m. sausio 12 d. (Žin., 2006, Nr. 4-97) 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.
53. Nagrinėjamoje byloje aktualioje Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio
7 dalyje (2012 m. birželio 5 d. įstatymo Nr. XI-2041 redakcija, galiojanti nuo 2012 m.
rugsėjo 1 d. (Žin., 2012, Nr. 69-3523) yra įtvirtinta papildoma garantija valstybės tarnautojams, numatant, jog nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautojas, auginan169
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tis vaiką (vaikus) iki trejų metų, negali būti atleisti iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 4, 9
(išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama), 10, 12,
15 ir 21 (išskyrus atvejus, kai valstybės tarnautojas pateikia pasiūlymą jį į pareigas priėmusiam asmeniui dėl atleidimo iš pareigų šalių susitarimu) punktuose, 2 dalyje nurodytais pagrindais.
54. Taigi įstatymas įtvirtina garantiją nėščioms valstybės tarnautojoms, taip pat
valstybės tarnautojams, auginantiems vaiką (vaikus) iki trejų metų – darbo vietos išsaugojimą, tai reiškia, kad, kai dėl šių priežasčių tarnautojas negali atlikti savo darbo funkcijų tarnybos teisinių santykių vykdymas yra sustabdomas: tarnautojas neatlieka savo
darbo funkcijų, darbdavys nemoka jam darbo užmokesčio. Tačiau tarnautojui sugrįžus į
tarnybą jam turi būti leidžiama eiti pareigas, į kurias jis buvo priimtas, o buvusių pareigų
nelikus tarnautojui turi būti pasiūlomos lygiavertės pareigos (pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2611146/2016). Pažymėtina, kad minėtoje nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-272/2013
išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, jog Valstybės tarnybos įstatymas nedraudžia naikinti
nėščios ar auginančios vaiką (vaikus) iki 3 metų karjeros valstybės tarnautojos pareigybę,
tačiau šiai valstybės tarnautojų grupei, įstatymų leidėjas be tų garantijų, kurios numatytos VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje (pranešimo įteikimo terminų, garantijos būti paskirtam
į kitas pareigas), numato ir specialiąsias garantijas, įtvirtintas šio įstatymo 44 straipsnio
7 dalyje, pagal kurias nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) iki trejų metų, negali būti atleistas iš pareigų šio straipsnio 1 dalies
9 punkte numatytu pagrindu (išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar
įstaiga likviduojama).
55. Įvertinus minėtą teisinį reglamentavimą ir išdėstytus argumentus, išplėstinė
teisėjų kolegija konstatuoja, jog sprendžiant dėl valstybės tarnautojo atleidimo, naikinant
jo užimamą pareigybę teisėtumo, privalo būti įvertintos minėtas garantijas suteikiančios
teisės normos.
56. Prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėjusi teisėjų kolegija administracinėje
byloje Nr. eP-31-662/2018 nustatė, jog pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjas, teikdamas paaiškinimus, nurodė, jog augina tris mažamečius vaikus (2017 m.
lapkričio 21 d. teismo posėdžio garso įrašo 18 min. 40 sek.). Tačiau pirmosios instancijos
teismas šios aplinkybės tinkamai neįvertino ir į ją, spręsdamas pareiškėjo atleidimo teisėtumo klausimą, nepagrįstai neatsižvelgė.
57. Iš kartu su prašymu dėl proceso atnaujinimo pateiktų dokumentų matyti, jog
pareiškėjas augina tris mažamečius vaikus (popierinės b. l. 51–53) ir mažiausiajai pareiškėjo dukrai treji metai suėjo (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, kad nei atsiliepime į
prašymą dėl proceso atnaujinimo (t. III, b. l. 167–171), nei patikslintame atsiliepime į
apeliacinį skundą (t. III, b. l. 189192) atsakovas NŽT neneigė aplinkybės, jog pareiškėjas
augino vaiką iki trejų metų. Taigi akivaizdu, jog tiek pareiškėjo atleidimo metu (2017 m.
rugpjūčio 14 d.), tiek pirmosios (2017 m. gruodžio 5 d.), tiek apeliacinės instancijos
(2018 m. balandžio 12 d.) teismų procesinių sprendimų priėmimo ir paskelbimo metu
pareiškėjas atitiko valstybės tarnautojo, kuriam turi būti taikomos VTĮ 44 straipsnio
7 dalyje įtvirtintos garantijos, požymius.
58. Įvertinus aptartą teisinį reglamentavimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą teisės praktiką, darytina išvada, jog atsakovas, atleisdamas valsty170
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bės tarnautoją, auginantį vaiką iki trejų metų, pažeidė teisės aktų reikalavimus, todėl toks
atsakovo sprendimas negali būti pripažintas teisėtu.
Dėl pareigos siūlyti užimti pareigas
59. Patikslintame atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodo, jog aplinkybė, kad skundžiamo Įsakymo dėl A. G. atleidimo priėmimo metu pareiškėjas augino vaiką iki trejų metų, negali būti suprantama kaip prievolė NŽT siūlyti pareiškėjui
užimti po struktūrinių pertvarkymų įsteigtą kokybiškai naują Viešųjų ryšių skyriaus
vedėjo pareigybę, kuriai nustatytų reikalavimų jis neatitiko (remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika administracinėse bylose Nr. eA-3672-525/2016,
Nr. A438-1743/2009).
60. Pažymėtina, jog šioje byloje teismų jau buvo nustatyta ir ginčo dėl to nėra, be
to, atnaujinus procesą šios aplinkybės iš naujo nebėra nustatinėjamos, kad NŽT Viešųjų
ryšių skyriaus vedėjo A lygio 15 kategorijos pareigybė buvo realiai panaikinta ir įsteigta
kokybiškai nauja Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo A lygio 16 kategorijos pareigybė, kuriai
priskirtos naujos papildomos funkcijos bei nustatyti nauji papildomi specialieji reikalavimai valstybės tarnautojui, siekiančiam užimti šias pareigas. Taip pat nustatyta ir šioje
byloje nebėra įrodinėjama, jog A. G. naujai įsteigtai pareigybei nustatytų specialiųjų reikalavimų (išsilavinimo ir užsienio kalbos mokėjimo) neatitiko.
61. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Valstybės tarnybos
įstatymo 44 straipsnio 6 dalies nuostatas (redakcija, galiojusi iki 2012 m. rugsėjo 1 d., atitinka ginčui aktualiu laikotarpiu galiojančios VTĮ 44 straipsnio 7 dalies redakciją), yra
nurodęs, jog pripažinus šioje teisės normoje įtvirtintą draudimą kaip absoliutų, įstaiga
realiai negalėtų atlikti struktūrinių pakeitimų, o tuo būtų pažeistas viešojo administravimo subjektui suteiktos diskrecijos teisės organizuoti savo struktūrą, inter alia panaikinti valstybės tarnautojo pareigybes, įgyvendinimas. Viešojo administravimo subjekto
kompetencija struktūros nustatymo atžvilgiu yra reglamentuota Viešojo administravimo
įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta, kad „Viešojo administravimo įstaigos
administracijos struktūrą nustato viešojo administravimo įstaigos vadovas, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus viešojo administravimo įstaigos tikslus ir uždavinius, strateginius ar metinius veiklos planus
ir patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau –
darbuotojai), pareigybių skaičių, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip“ (2012 m. vasario
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-348/2012).
62. Išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su atsakovo patikslintame atsiliepime nurodytu argumentu, jog valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija – būti
paskirtam į kitas to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos pareigas, nėra absoliuti. Ši garantija be išlygų gali būti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms jų aprašyme nėra nustatyti specialūs reikalavimai. Tačiau, jeigu tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms jų aprašyme yra nustatyti specialūs
reikalavimai, ši garantija gali būti ribojama tokio tarnautojo dalykinių savybių atitikimu
specialiųjų reikalavimų kriterijams. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama, ar
tokio tarnautojo dalykinės savybės atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus, ar šie specialieji reikalavimai, kurių tarnautojas neatitinka yra esminiai, t. y. ar jų nustatymas gali
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būti pateisinamas objektyvia būtinybe atlikti tik šiai pareigybei priskirtas specifines funkcijas ir uždavinius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1743/2009, 2017 m. birželio 14 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. eA-3672-525/2018).
63. Sistemiškai vertinant teisės normas, reglamentuojančias viešojo administravimo subjekto kompetenciją, nustatant institucijos struktūrą, bei teisės normas, įtvirtinančias garantijas socialiai pažeidžiamoms valstybės tarnautojų kategorijoms, taip pat
įvertinus byloje surinktus duomenis apie vykdytą NŽT struktūros reformą bei pareiškėjui
privalomas taikyti garantijas, darytina išvada, jog atsakovas, vykdydamas struktūros pertvarką, neprivalėjo siūlyti pareiškėjui užimti pareigas, kurioms keliamų specialiųjų reikalavimų jis neatitiko (šiuo atveju – naujai įsteigtos Viešųjų ryšių skyriaus A lygio 16 kategorijos pareigybės). Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas turėjo imtis
tokių organizacinių priemonių ir taip perskirstyti NŽT funkcijas, kad pareiškėjui būtų
suteiktos lygiavertės pareigos toms, kurias jis ėjo (t. y. A lygio 15 kategorijos).
Dėl atleidimo datos perkėlimo į dieną po to, kai vaikui suėjo treji metai
64. Atsakovas patikslintame atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog pareiškėjo
atleidimo data turėjo būti nukelta į kitą dieną po to, kai jo vaikui sukaks treji metai, t. y. į
(duomenys neskelbtini), už visą šį laiką mokant jo vidutinį darbo užmokestį.
65. Su tokia atsakovo pozicija išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. kovo 14 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. A-2611-146/2016 konstatavo, jog galimybės perkelti atleidimo datą nenumato nei
Valstybės tarnybos įstatymas, nei Darbo kodeksas. Be to, toje pačioje byloje teismas išaiškino, jog Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje numatytų garantijų užtikrinimas pareiškėjai (nėščiai valstybės tarnautojai, kuri vaikui gimus tapo valstybės
tarnautoja, auginančia vaiką iki 3 metų), kurios pareigybė buvo panaikinta, negali būti
suprantamas taip, kad ji turėjo būti atleista VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu
pagrindu, kai vaikui suėjo 3 metai.
66. Taigi, įvertinus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuluotą VTĮ 44 straipsnio 7 dalies normos sisteminį aiškinimą, darytina išvada, kad atsakovo prašymas perkelti pareiškėjo atleidimo datą į dieną po to, kai jo mažiausiajam vaikui suėjo treji metai, yra nepagrįstas ir dėl šios priežasties negali būti tenkinamas.
Dėl pareiškėjo pažeistų teisių gynimo būdo
67. 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).
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68. Pareiškėjo įspėjimo apie atleidimą iš tarnybos metu (2017 m. balandžio 14 d.)
galiojo 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926 patvirtintas Darbo kodeksas (2016 m.
birželio 16 d. įstatymo Nr. XII-2436 redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.). Tuo
tarpu pareiškėjo atleidimo dieną (2017 m. rugpjūčio 14 d.) jau galiojo 2016 m. rugsėjo
14 d. įstatymu Nr. XII-2603 patvirtinta nauja Darbo kodekso redakcija.
69. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, jog jeigu darbuotojas dėl darbo sutarties nutraukimo raštu buvo įspėtas arba pats raštu įspėjo ar prašė dėl darbo sutarties nutraukimo ne dėl darbuotojo kaltės iki Darbo kodekso įsigaliojimo, jis yra atleidžiamas pagal iki
Darbo kodekso įsigaliojimo galiojusias nuostatas. Atsižvelgiant į šią teisės normą, šioje
byloje sprendžiant dėl teisinių padarinių bus vadovaujamasi iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusia Darbo kodekso redakcija.
70. 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
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.
71. 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).
72. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašo jo teises apginti sugrąžinant jį į jo eitas
pareigas, t. y. į NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo A lygio 15 kategorijos pareigas.
73. Kaip jau buvo minėta šios nutarties 60–63 punktuose, NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo A lygio 15 kategorijos pareigybė buvo panaikinta realiai, o naujai įsteigtai A
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lygio 16 kategorijos NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybei specialiųjų reikalavimų pareiškėjas neatitinka. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo reikalavimo tenkinti visa apimti nėra objektyvių galimybių.
74. Kita vertus, kaip nurodyta šios nutarties 63 punkte, atsakovas, pertvarkydamas
savo administracinę struktūrą, turėjo imtis tokių priemonių, kad pareiškėjui būtų užtikrinta galimybė dirbti lygiavertėse, t. y. A lygio 15 kategorijos pareigose.
75. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra pateikta duomenų, kad pareiškėjo grąžinimas į valstybės tarnybą sukeltų atsakovui ypatingų ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių sunkumų, taip pat nenustatyta, kad pareiškėjui gali
būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, todėl šiuo atveju nėra pagrindo taikyti DK
300 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą pažeistų teisių gynimo būdą. Išplėstinė teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į tai, jog laikotarpiu nuo neteisėto atleidimo iki šio teismo sprendimo priėmimo pareiškėjas vis dar nėra įsidarbinęs, sprendžia, jog šiuo atveju pareiškėjo pažeistos
teisės būtų geriausiai apgintos taikant būtent DK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą būdą,
t. y. pareiškėjo grąžinimą į valstybės tarnybą į lygiavertes eitoms A lygio 15 kategorijos
pareigas, priteisiant jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką
nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Apskaičiuojant
pareiškėjui mokėtiną vidutinį darbo užmokestį, išskaičiuotina atleidžiant pareiškėją išmokėta išeitinė išmoka.
76. Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui, apeliaciniame skunde ir prašyme dėl proceso atnaujinimo prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė jokių
įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šis pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.
77. Pareiškėjui išaiškintina, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso 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 kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 165 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų
kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3337-1062/2018 panaikinti.
Pareiškėjo A. G. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo A. G. skundą tenkinti iš dalies: panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. 1PS1729(2.1) „Dėl A. G. atleidimo iš pareigų“, grąžinti pareiškėją A. G. į valstybės tarnybą į
lygiavertes A lygio 15 kategorijos pareigas bei priteisti pareiškėjo A. G. naudai iš atsakovo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vidutinį darbo užmokestį už
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visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo
įvykdymo dienos. Vykdant sprendimą iš priteisto vidutinio darbo užmokesčio išskaičiuoti pareiškėjui atleidimo metu išmokėtą išeitinę išmoką.
Sprendimas neskundžiamas.

3.2.2. Dėl ministro materialinės atsakomybės
Sprendžiant dėl vidaus reikalų ministro atsakomybės dėl žalos, padarytos neteisėtais veiksmais, atliktais įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus įstaigos prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas, atlyginimo yra taikytinos civilinės atsakomybės sąlygos, inter alia Civilinio kodekso 6.280 straipsnio 1 dalis ir Žalos,
atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo (toliau – ir Žalos atlyginimo įstatymas) normos (43 punktas).
Valstybė pagal Civilinio kodekso 6.280 straipsnio 1 dalį ir Žalos atlyginimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalį įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą padariusį ministrą
tuo atveju, kai yra tenkinamos minėtuose teisės aktuose nustatytos sąlygos, t. y. valstybė
turi būti įvykdžiusi pareigą atlyginti žalą, atsiradusią dėl kaltų ministro veiksmų, atliktų
įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas. Taigi siekiant nustatyti, ar valstybė įgijo
regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą padariusį ministrą dėl jo neteisėtais veiksmais
sukeltų materialinio pobūdžio pasekmių, yra būtina nustatyti šias dvi sąlygas: pirma, valstybė turi būti atlyginusi šiais ministro veiksmais sukeltą žalą; antra, tokia žala turi būti padaryta kaltais ministro veiksmais (63 punktas).
Administracinė byla Nr. A-2995-492/2018
Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00845-2013-0
Procesinio sprendimo kategorijos: 20.2.3; 22.6

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. lapkričio 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos
pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Julijai Krinickienei,
dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atstovei prokurorei Deimantei Nikitinienei,
atsakovui R. P., jo atstovui advokatui Gintautui Bartkui,
trečiųjų suinteresuotų asmenų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovui
A. S. ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atstovei R. J.,
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viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo R. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui R. P., tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei dėl žalos atlyginimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras (toliau ‒
ir pareiškėjas, prokuroras), gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su pareiškimu,
prašydamas priteisti iš atsakovo R. P. (toliau ‒ ir atsakovas) Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijai (toliau ‒ ir VRM) 61 805,21 Eur (213 401,02 Lt) nuostoliams atlyginti.
2. Pagrįsdamas savo reikalavimą prokuroras nurodė, kad Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolė (toliau – ir Valstybės kontrolė), atlikusi VRM 2011 metų valstybinį
finansinį auditą, konstatavo, kad VRM ir jai pavaldi įstaiga Valstybės tarnybos departamentas panaudojo valstybės biudžeto lėšas neteisėtai atleisto ir teismo sprendimu grąžinto darbuotojo O. Š. darbo užmokesčiui už priverstinės pravaikštos laiką, piniginei kompensacijai už priverstinės pravaikštos laikotarpiu nepanaudotas kasmetines atostogas ir
neturtinei žalai apmokėti, taip pat dėl neteisėtai atleisto darbuotojo grąžinimo į pareigas
atleistos darbuotojos išeitinei išmokai apmokėti. Atsižvelgdama į tai, Valstybės kontrolė
kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą (toliau – ir Generalinė prokuratūra), kad būtų ginamas viešasis interesas. Nagrinėjant pareiškimą nustatyta, kad įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu buvo pakeistas vidaus reikalų ministro R. P. priimtas 2009 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 1TE-253, kuriuo O. Š. skirta
tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, ir jam skirtas papeikimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu buvo panaikintas vidaus reikalų ministro R. P.
priimtas 2010 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1TE-58 (toliau ‒ ir Įsakymas), kuriuo O. Š. skirta
tarnybinė nuobauda ir jis atleistas iš einamų pareigų. Panaikinus Įsakymą kaip neteisėtą,
O. Š. buvo grąžintas į eitas pareigas, priteistas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką, taip pat 289,62 Eur (1 000 Lt) neturtinės žalos atlyginimas. Dėl
neteisėtų vidaus reikalų ministro įsakymų VRM patyrė nuostolių, todėl turi būti sprendžiamas klausimas dėl materialinės atsakomybės už valstybei padarytą žalą taikymo R. P.,
kuris, kaip politikas, darbo teisiniais santykiais buvo susijęs su valstybe ir VRM. Kadangi
spręstinas klausimas dėl žalos, padarytos netinkamai atliekant vadovo pareigas vidaus
santykiuose, R. P. veiksmai nagrinėjamu atveju vertinti remiantis darbo teisės normomis.
Materialinė darbuotojo atsakomybė atsiranda esant Lietuvos Respublikos darbo kodekso
(toliau ‒ ir DK) 246 straipsnyje nustatytiems pagrindams, t. y. neteisėtiems veiksmams,
žalai, priežastiniam ryšiui tarp neteisėtos veikos ir žalos, pažeidėjo kaltei, tarp pažeidėjo
ir nukentėjusios šalies egzistuoja darbo teisiniai santykiai, o žalos atsiradimas susijęs su
darbo veikla. Neteisėti vidaus reikalų ministro R. P. veiksmai yra konstatuoti įsiteisėju176
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siuose Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose. Iš teismų sprendimuose nustatytų faktinių aplinkybių ir išvadų matyti, kad R. P., priimdamas 2009 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. 1TE-253 ir skirdamas
O. Š. griežčiausią tarnybinę nuobaudą, turėjo ir galėjo suprasti, kad ji nėra proporcinga
padarytiems pažeidimams, nes net tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos (toliau – ir
komisija) išvadose buvo siūloma O. Š. skirti švelniausią tarnybinę nuobaudą – pastabą.
Be to, spręsdamas dėl siūlomos taikyti nuobaudos rūšies keitimo, šį savo sprendimą atsakovas turėjo motyvuoti ir pagrįsti. Vadinasi, atsakovas turėjo ir galėjo žinoti, kad nėra pagrindo Įsakymu O. Š. skirti pačią griežčiausią nuobaudą – atleidimą iš pareigų. Atsakovo
siekis bet kokia kaina ir rizika atleisti O. Š. iš pareigų yra akivaizdus, nes per pusę metų
dėl jo buvo pradėti 7 tarnybiniai patikrinimai. Buvusio ministro veiksmai vertintini kaip
tyčiniai ir sukėlę turtinę žalą VRM. Turtinę žalą sudaro dėl neteisėto atleidimo O. Š. išmokėtas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką, Valstybės tarnybos
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Valstybės tarnybos departamentas) direktorės pareigas vietoj O. Š. laikinai ėjusiai L. T. išmokėta 2 mėnesių vidutinio
darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija, O. Š. išmokėta piniginė kompensacija
už nepanaudotas kasmetines atostogas, teismo sprendimu priteistas 289,62 Eur (1 000 Lt)
neturtinės žalos atlyginimas ir 139,02 Eur (480 Lt) patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Pagal DK 255 straipsnio 1 dalį, darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei ji padaryta
tyčia. Pareiškėjo teigimu, R. P. veiksmai buvo tyčiniai ir sąmoningi, todėl atsakovas turėtų
atlyginti visus VRM patirtus nuostolius.
3. Atsakovas R. P. atsiliepime į Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pareiškimą prašė jį atmesti.
4. Atsakovas pažymėjo, kad O. Š. atleidimas iš pareigų nesukėlė jokių nuostolių,
nes į jo pareigas buvo priimtas kitas pareigas Valstybės tarnybos departamente ėjęs asmuo. Be to, jam einant pareigas būtų mokamas darbo užmokestis. Įtakos nuostolių dydžiui turėjo per ilgai trukę teisminiai procesai. Atsakovo nuomone, Vilniaus apygardos
administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose
nėra konstatuoti jo neteisėti veiksmai. Visi atlikti tarnybiniai patikrinimai dėl O. Š. buvo
pradėti esant objektyviems pagrindams ir vykdant ministro funkcijas, susijusias su pavaldžių įstaigų priežiūra ir kontrole. Nors 2003–2008 metais O. Š. tarnybinių funkcijų
atlikimas buvo vertinamas gerai, 2009 metų jo veikla neatitiko įstaigos vadovui keliamų
reikalavimų.
5. Atsakovas paaiškino, kad jo veiksmuose negali būti nustatyta viena iš būtinų sąlygų materialinei atsakomybei kilti, t. y. neteisėti veiksmai. Veikdamas Lietuvos
Respublikos vardu atsakovas tinkamai vykdė savo pareigas, veikė sąžiningai ir protingai,
prieš priimdamas įsakymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo, surinko visą reikiamą informaciją, konsultavosi su teisės specialistais, nuobaudą paskyrė nepraleisdamas nustatytų terminų. Taip pat nurodė, kad pareiškimas negali būti tenkinamas, nes paduotas praleidus trejų metų ieškinio senaties terminą.
6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės kontrolė atsiliepime į pareiškimą palaikė pareiškime išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.
7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vidaus reikalų ministerija atsiliepime į pareiškimą prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.
177

I. Administracinių teismų praktika

II.
8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimu
pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo R. P. Vidaus reikalų ministerijai
15 907,28 Eur turtinei žalai atlyginti.
9. Teismas nustatė, kad byloje ginčas kilo dėl atsakovo R. P. – buvusio ministro – materialinės atsakomybės už VRM patirtą žalą, pasireiškusią tuo, kad jai pavaldi
įstaiga – Valstybės tarnybos departamentas – valstybės biudžeto lėšas panaudojo neteisėtai atleisto darbuotojo darbo užmokesčiui už priverstinės pravaikštos laiką, piniginei
kompensacijai už priverstinės pravaikštos metu nepanaudotas kasmetines atostogas, neturtinei žalai apmokėti, taip pat dėl neteisėtai atleisto darbuotojo grąžinimo į pareigas iš
jų atleistos darbuotojos išeitinei kompensacijai apmokėti.
10. Bylos duomenys patvirtino, kad Valstybės kontrolė atliko VRM 2011 metų finansinį (teisėtumo) valstybinį auditą ir 2012 m. liepos 19 d. audito ataskaitoje Nr. FA-P-40-351 konstatavo, inter alia, kad VRM ir jai pavaldi įstaiga Valstybės tarnybos departamentas panaudojo 174,8 tūkst. Lt programos ,,Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių
valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ ir 33,7 tūkst. Lt
programos ,,Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo tobulinimas“ lėšų neteisėtai atleisto ir teismo sprendimu į pareigas grąžinto darbuotojo darbo užmokesčiui už
priverstinės pravaikštos laiką, kompensacijai už priverstinės pravaikštos metu nepanaudotas kasmetines atostogas, neturtinei žalai ir dėl neteisėtai atleisto darbuotojo grąžinimo iš
einamų pareigų atleistos darbuotojos išeitinei kompensacijai apmokėti.
11. Teismas aiškino, kad valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės sąlygas
ir žalos atlyginimo tvarką bei valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą padariusį valstybės tarnautoją reglamentuoja Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau ‒ ir VTĮ) 32 ir 33 straipsnių nuostatos.
Pagal VTĮ 4 straipsnio 5 dalies 1 punktą, šis įstatymas valstybės politikams, t. y. ir ministrams (2 str. 11 d.), netaikomas. Ministrų kompetenciją, atsakomybę ir atskaitomybę bei
skyrimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vyriausybės įstatymas, tačiau jame
nėra nuostatų, nustatančių ministro atsakomybę už neteisėtus veiksmus, atliekant įstatymo jam pavestas funkcijas, t. y. nėra nustatyta materialinė ministro atsakomybė. Tačiau
atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ir įvertinus, kad galimai neteisėti veiksmai, iš kurių kildinamas reikalavimas atlyginti žalą, buvo padaryti ministerijos vadovui vykdant vidaus
administravimo funkcijas, konstatuota, kad kilusiam ginčui spręsti taikytinos panašius
teisinius santykius reglamentuojančios VTĮ nuostatos, reglamentuojančios valstybės tarnautojų materialinę atsakomybę, ir DK 246 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios materialinės atsakomybės taikymo sąlygas.
12. Teismas priėjo išvadą, kad įsiteisėjusiais teismo sprendimais, kuriuose nustatytos aplinkybės nagrinėjamoje byloje turi prejudicinę reikšmę, jau buvo konstatuota, kad
vidaus reikalų ministras, skirdamas Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š.
tarnybines nuobaudas, pažeidė VTĮ 29 straipsnio 2 ir 4 dalies nuostatas. Vadinasi, viena
iš būtinų sąlygų materialinei R. P. atsakomybei kilti, t. y. neteisėti veiksmai, yra nustatyti
įsiteisėjusiuose Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo admi178
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nistracinio teismo sprendimuose, todėl iš naujo neįrodinėtini.
13. Byloje esantys duomenys tvirtino, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą O. Š. 2011 m. spalio 4 d. buvo sumokėta 29 210,56 Eur
(100 858,21 Lt) darbo užmokesčio, o 2011 m. spalio 13 d. – 289,62 Eur (1 000 Lt) neturtinės žalos atlyginimas, nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą sumokėta 5 765,25 Eur (19 906,26 Lt)
gyventojų pajamų mokesčio ir 1 153,04 Eur (3 981,23 Lt), 2 306,08 Eur (7 962,45 Lt) bei
11 907,14 Eur (41 112,97 Lt) Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto įmokų, o
atleidimo metu – 3 996,76 Eur (13 800 Lt) kompensacija už nepanaudotas atostogas. Dėl
O. Š. grąžinimo į pareigas atleistai Valstybės tarnybos departamento direktorei buvo išmokėta 2 vidutinių darbo užmokesčio dydžių išeitinė kompensacija ir kompensacija už
nepanaudotas atostogas – 5 697,65 Eur (19 672,86 Lt). Įvertinęs nagrinėjamu atveju susiklosčiusią situaciją, teismas konstatavo, kad šios VRM išmokėtos sumos yra VRM dėl
neteisėtų jos vadovo veiksmų patirta tiesioginė materialinė žala. Byloje nustatyti faktiniai duomenys patvirtino, kad tarp neteisėtų veiksmų ir VRM patirtos žalos egzistuoja
akivaizdus priežastinis ryšys, t. y. nurodytų piniginių sumų išmokėjimą tiesiogiai lėmė
priimti neteisėti įsakymai.
14. Teismas kaip nepagrįstus atmetė atsakovo argumentus, kad O. Š. išmokėtos
sumos negali būti pripažintos tiesioginiais nuostoliais, nes nurodytos sumos jam einant
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus pareigas vis tiek būtų išmokėtos.
15. Teismas su Generalinės prokuratūros argumentais, kad neteisėti R. P. veiksmai
buvo padaryti esant netiesioginei tyčiai, nesutiko ir manė, kad byloje nėra surinkta įrodymų, kad atsakovo neteisėti veiksmai buvo tyčiniai. Priešingai, teismas pažymėjo, kad
nors vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 1TE-253 buvo pakeistas, o
2010 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1TE-253 panaikintas, administracines bylas išnagrinėję
teismai pripažino, kad O. Š. padarė jam inkriminuotus tarnybinius nusižengimus. Vidaus
reikalų ministro įsakymų neteisėtumas buvo konstatuotas dėl to, kad buvo pažeistos VTĮ
29 straipsnio nuostatos ir O. Š. skirtos neproporcingos – per griežtos – tarnybinės nuobaudos. Teismai pažymėjo, kad vidaus reikalų ministras turėjo įvertinti padarytų tarnybinių nusižengimų pobūdį ir sunkumą bei skirti adekvačias tarnybines nuobaudas.
16. Teismas konstatavo, kad neteisėtų įsakymų priėmimą lėmė ne tyčiniai atsakovo veiksmai, bet neapdairus ir nerūpestingas elgesys, t. y. neatsargumas. Skirdamas O. Š.
tarnybines nuobaudas, atsakovas turėjo ir galėjo suprasti, kad tarnybinė nuobauda nėra
proporcinga padaryto pažeidimo pobūdžiui ir sunkumui, yra neadekvati, todėl neteisėta.
Nagrinėjamu atveju nustatytos visos būtinosios sąlygos atsakovo materialinei atsakomybei taikyti, tačiau kadangi nėra pagrindo neribotai materialinei atsakomybei taikyti, t. y.
tyčios, priteistinos sumos dydis pagal Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalies
nuostatas turi būti ribojamas 6 vidutiniais darbo užmokesčiais.
17. Teismas išaiškino, kad trejų metų ieškinio senaties terminas skaičiuotinas
nuo tada, kada VRM išmokėjo O. Š. ir dėl jo grąžinimo į pareigas atleistai darbuotojai
priklausančias pinigų sumas, t. y. anksčiausiai nuo 2011 m. rugsėjo 29 d. Pareiškimas
Klaipėdos apygardos teisme gautas 2013 m. gruodžio 31 d., t. y. nepraėjus trejiems metams nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos.
18. Teismas VRM priteisė 6 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių sumą ‒
15 907,28 Eur (54 924,66 Lt).
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III.
19. Atsakovas R. P. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą ir priimti naują ‒
atmesti Generalinės prokuratūros pareiškimą dėl žalos priteisimo.
20. Atsakovas nurodo, kad teismas nepagrįstai vadovavosi VTĮ ir DK normomis
pagal analogiją, kaip reguliuojančiomis panašų santykį. Nagrinėjamu atveju teisės spragos nėra ir todėl taikyti įstatymo (ar teisės) analogiją nėra pagrindo. Atsakovo teigimu, teisinį santykį tarp pareiškėjo ir atsakovo reguliuoja Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso II knygos 2 dalies normos. Atsakovo veiksmai negali būti laikomi neteisėtais.
Atsakovas veikė kaip juridinio asmens (Lietuvos Respublikos) organas, taigi atsakovas
privalėjo elgtis pagal fiduciarines pareigas, t. y. šiuo atveju vykdyti fiduciarines sąžiningumo ir protingumo pareigas, o tai reiškia elgtis rūpestingai. Rūpestingo elgesio standartas
reiškia, kad asmuo prieš priimdamas sprendimą surenka reikiamą informaciją, jei reikia,
pasitelkia ekspertus ir priima sprendimą. Tai, kad kitas teisinis santykis (atleidimo) pripažįstamas teismo neteisėtu, nereiškia, kad asmuo pažeidžia rūpestingo elgesio standartą.
21. Atsakovo veiksmai taip pat negali būti laikomi neteisėtais, nes jis naudojosi
jam Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Vyriausybės įstatymo suteikta teise (ir pareiga) priimti sprendimus vadovaujantis savo įsitikinimais ir vertinimais (diskrecijos teisė), įskaitant įstatymų nustatyta tvarka pasirinkti ministerijos darbuotojus ir priimti bei
atleisti juos iš darbo. Atsakovo pareigų apimtis naudojantis diskrecijos teise buvo laikytis nustatytų procedūrų ir šių pareigų atsakovas laikėsi tinkamai. Sprendimas priimtas
sprendžiant kompleksinį, vertinamojo pobūdžio klausimą, dėl kurio vertinimo išsiskyrė
ir teismų pozicijos.
22. Atsakovo teigimu, jo veiksmuose nėra nei civilinės atsakomybės, nei materialinės atsakomybės atsiradimui būtinų sąlygų: neteisėtų veiksmų ir kaltės. Jis nesiekė tyčia
padaryti Lietuvos Respublikai žalos (tyčios kaltės forma). Atsakovas nesielgė neapdairiai,
nerūpestingai, neatidžiai (neatsargumo kaltės forma), nes jis neveikė ultra vires, įsakymai dėl tarnybinių nuobaudų paskyrimo buvo priimti laikantis tarnybinių patikrinimo
atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo reikalavimų ir nustatytos tvarkos ir terminų,
atsakovas veiksmus suderino su teisininkais ir personalo skyriaus darbuotojais ir gavo jų
pritarimą (įsakymo vizos).
23. Net ir sutinkant, jog pagal įstatymo analogiją gali būti taikomos VTĮ bei DK
nuostatos (nors VTĮ tiesiogiai nurodoma, kad jis netaikytinas valstybės politikams, taigi pagal analogiją apskritai negalėtų būti taikomas), kuriomis remdamasis teismas tenkino pareiškėjo prašymą iš dalies, atsakovas nesutinka, jog jo veiksmuose yra sąlygos, būtinos materialinei ar valstybės tarnautojų materialinei atsakomybei atsirasti: jis neatliko
neteisėtų veiksmų, jo veiksmuose nenustatytas pakankamas kaltės laipsnis. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad VTĮ tiesiogiai nurodoma, jog jis netaikytinas valstybės politikams,
taigi pagal analogiją apskritai negali būti taikomas, net ir darant nepagrįstą prielaidą, kad
atsakovo veiksmuose buvo kaltė, taikytinas ne VTĮ įtvirtintas 6, o DK numatytas 3 vidutinio darbo užmokesčio apribojimas.
24. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis
viešąjį interesą, pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo Vilniaus apygardos
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administracinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo
apeliacinį skundą atmesti.
25. Pareiškėjas teigia, kad nagrinėjamu atveju susiklostė situacija ‒ ginčo santykį
reglamentuojančio įstatymo nebuvimas, kuri atitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalies nuostatą, leidžiančią teismui taikyti įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius. Atsižvelgiant į tai, atsakovo teiginiai, kad teisės spragos ginčo atveju nėra, pripažintini nepagrįstais. Atsakovo nuomonė dėl Civilinio
kodekso II knygos normų taikymo taip pat negali būti laikoma teisinga, nes jo nurodytos
nuostatos nereglamentuoja vadovo atsakomybės už veiksmus, padarytus veikiant juridinio asmens vidiniuose santykiuose su darbuotojais, šiuo atveju valstybės tarnautojais.
Atsakovo nurodyta Civilinio kodekso norma, t. y. 2.87 straipsnio 1 dalis yra bendro pobūdžio deklaratyvi norma, nustatanti juridinio asmens valdymo organo nario pareigą
veikti sąžiningai ir protingai kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Civilinio kodekso II knygos 2 dalyje nėra kalbama apie žalos,
padarytos neteisėtais veiksmais, atlyginimą, todėl, net ir sutinkant su atsakovo nuomone,
kad teismas pagal analogiją turėjo taikyti Civilinio kodekso normas, taikytinos šio kodekso 6 knygos normos, kuriose nustatytas žalos atlyginimo mechanizmas, pagrindai, sąlygos ir tvarka.
26. Pareiškėjas nurodo, kad nepaisant ginčo santykio teisinio kvalifikavimo (materialinė atsakomybė pagal VTĮ ar pagal DK), valstybės tarnautojo materialinei atsakomybei taikyti iš esmės būtina nustatyti tas pačias sąlygas. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad nagrinėjamu atveju buvo įrodytos visos materialinei atsakomybei
taikyti būtinos sąlygos ir iš atsakovo pagrįstai buvo priteista pinigų suma, kurią pastarasis
turi atlyginti valstybei.
27. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu 2009 m. lapkričio
20 d. civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, galima spręsti, kad atsakovo veiksmai, iš kurių
kildinama žala, buvo atlikti veikiant ministerijos vidiniuose santykiuose, t. y. žala padaryta vykdant vidaus administravimo funkcijas ‒ užtikrinant ministerijos funkcionavimą
(Vyriausybės įstatymo 26 str. 3 d. 14 p.,), o ne valstybės politikos įgyvendinimą, todėl
pareiškėjas sutinka su teismo išvada, kad labiausiai panašumo kriterijų atitinkančiu teisės
aktu ginčo atveju laikytinas VTĮ ir jo nuostatos, reglamentuojančios valstybės tarnautojo materialinę atsakomybę.
28. Pareiškėjo teigimu, nepagrįstas atsakovo argumentas, jog teismas neturėjo vadovautis teismų sprendimais kitose bylose ir laikyti jų precedentais šioje byloje, nepagrįstas. Pareiškėjas pažymi, kad neteisėti veiksmai, būtinoji žalai atlyginti sąlyga, nagrinėjamu atveju yra konstatuoti įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis. Faktinės bylų
aplinkybės patvirtina, kad O. Š. iš Valstybės tarnybos departamento direktoriaus pareigų
atleistas neteisėtai, t. y. pažeidžiant VTĮ 29 straipsnio 2 dalies reikalavimą skiriant tarnybinę nuobaudą atsižvelgti į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo,
tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.
29. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės kontrolė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą
palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
30. Valstybės kontrolės nuomone, teismas pagrįstai priteisė 6 vidutinių darbo už181
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mokesčių dydžio žalos atlyginimą iš atsakovo, kadangi pastarasis, neatsižvelgdamas į komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti siūlymus skirti švelniausią tarnybinę nuobaudą,
skyrė pačią griežčiausią. Tokiu būdu atsakovas veikė neatsakingai, nors turėjo ir galėjo
įvertinti savo priimamų sprendimų riziką. Nepaisydamas specialistų / ekspertų išvadų,
priėmė nemotyvuotą, vienašališką sprendimą, prieštaraujantį imperatyvioms teisės normoms (VTĮ 29 str. 2 ir 4 d.). Neturtinė žala kildinama iš neteisėtų atsakovo veiksmų priimant sprendimą dėl atleidimo iš tarnybos. Teismas, vertindamas, kad atsakovo veiksmų
neteisėtumas yra nustatytas, ir atsižvelgdamas į visas pateiktas aplinkybes, pagrįstai priteisė atlyginti neturtinę žalą. VRM neteisėtai atleisto darbuotojo neturtinei žalai sumokėti panaudojo valstybės biudžeto lėšas. Atsižvelgiant į tai, kad dėl neteisėtų atsakovo
veiksmų kilo žala valstybės biudžetui, kurio racionaliu naudojimu suinteresuota visa visuomenė, išieškant žalą iš kaltų asmenų, pagrįstai buvo taikomos viešojo intereso gynimo
priemonės ir Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai taikė materialinę atsakomybę atsakovui R. P.
31. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vidaus reikalų ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
32. Prieš nagrinėjant atsakovo apeliacinį skundą dėl tokio pirmosios instancijos
teismo sprendimo pažymėtina, kad byla pagal apeliacinį skundą 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. Atitinkamai
šiame baigiamajame teismo akte remiamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcija, galiojusia iki minėto pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.
33. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl reikalavimo atsakovui R. P., buvusiam
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui, atlyginti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patirtą žalą, pasireiškusią tuo, kad Vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldi įstaiga Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės biudžeto lėšas panaudojo neteisėtai atleisto darbuotojo darbo
užmokesčiui už priverstinės pravaikštos laiką, piniginei kompensacijai už priverstinės
pravaikštos metu nepanaudotas kasmetines atostogas, neturtinei žalai apmokėti, taip pat
dėl neteisėtai atleisto darbuotojo grąžinimo į pareigas iš jų atleistos darbuotojos išeitinei
kompensacijai apmokėti.
34. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą priteisti iš R. P. Vidaus reikalų ministerijai
61 805,21 Eur nuostoliams atlyginti tenkino iš dalies ir konstatavo, jog veiksmai, iš kurių kildinama prašoma atlyginti žala, atsakovo buvo atlikti veikiant vidaus administravimo srityje, dėl to pagal įstatymo analogiją ginčui taikė Valstybės tarnybos įstatymo
182

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

32 straipsnio 2 dalies nuostatas bei priteisė Vidaus reikalų ministerijai 6 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių sumą (15 907,28 Eur) žalai atlyginti iš atsakovo R. P.
35. Atsakovas R. P. apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir mano, jog teismas nepagrįstai vadovavosi Valstybės tarnybos įstatymo
ir Darbo kodekso normomis, kadangi teisinius santykius tarp Lietuvos Respublikos ir atsakovo reguliuoja Civilinio kodekso II knygos 2 dalies normos.
36. Pareiškėjas prokuroras, gindamas viešąjį interesą, Vidaus reikalų ministerijos
patirtą žalą kildina iš atsakovo R. P., ėjusio vidaus reikalų ministro pareigas, įsiteisėjusiais
teismų sprendimais pripažintų neteisėtais vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 2 d.
įsakymo Nr. 1TE-253, kuriuo Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š. skirta
tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, ir 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1TE-58, kuriuo Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š. skirtos tarnybinės nuobaudos –
griežtas papeikimas už nusižengimo, nurodyto vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio
10 d. įsakymu Nr. 1V-685 sudarytos komisijos galimam tarnybiniam nusižengimui tirti
2010 m. vasario 22 d. išvados Nr. 1VL-292 konstatuojamosios dalies 2 punkte, padarymą
ir atleidimas iš pareigų, už nusižengimo, nurodyto vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-706 sudarytos komisijos galimam tarnybiniams nusižengimui
tirti 2010 m. vasario 22 d. išvados Nr. 1VL-293 konstatuojamosios dalies 1 ir 2 punktuose, padarymą (paskirta subendrinta nuobauda – atleidimas iš pareigų) sukeltų materialinio pobūdžio pasekmių.
37. Byloje nustatyta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A438-141/2011 pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo pareiškėjo O. Š. skundas tenkintas iš dalies ir vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 1TE-253 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo“,
kuriuo O. Š. už tarnybinį nusižengimą paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, pakeistas sušvelninat paskirtą tarnybinę nuobaudą ir paskiriant papeikimą dėl to,
jog paskirta nuobauda neatitiko Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. buvo per griežta, paliko nepakeistą (I t., b. l. 158–169). Taip pat nustatyta,
kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A63-3535/2011 vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymas
Nr. 1TE-58 buvo panaikintas, O. Š. grąžintas į buvusias pareigas (Valstybės tarnybos departamento direktoriaus pareigas), iš Vidaus reikalų ministerijos O. Š. priteistas negautas
vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką iki teismo sprendimo
įvykdymo dienos ir 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimas (II t., b. l. 72–83). Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad anksčiau minėtu teismo sprendimu atsakovo
įsakymu paskirtą griežtą papeikimą pakeitus į papeikimą išnyko sąlyga, leidžianti taikyti
nuobaudą – atleidimą iš tarnybos už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės
tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda –
griežtas papeikimas, taip pat nenustačius šiurkštaus tarnybinio nusižengimo požymių.
Be kita ko, pažymėta ir tai, jog paaiškėjus, kad buvo padaryta daugetas nusižengimų ir
esant šių nusižengimų realiai sutapčiai turi būti parinkta ir skiriama viena tarnybinė nuobauda. Pastarojoje byloje atnaujinus procesą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-2748/2012 atsakovo
Vidaus reikalų ministerijos prašymas atnaujinti procesą atmestas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimas paliktas nepakeistas (II t.,
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b. l. 98–116). Minėtoje nutartyje, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo pagrindus, spręsti
tik su O. Š. paskirtos griežčiausios tarnybinės nuobaudos pakeitimo švelnesne būtinumo
ir galimybės sumažinti priteisiamo vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą
dydį, atsižvelgiant į pareiškėjo šiuo laikotarpiu gautas pajamas, klausimai. Taigi tas klausimas, jog O. Š. nepagrįstai buvo paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš Valstybės
tarnybos departamento direktoriaus pareigų, nebuvo kvestionuojamas ir vertinamas
iš naujo.
38. Byloje esantys duomenys patvirtina teismo priteistų sumų O. Š. išmokėjimą
(I t., b. l. 110, 115–120). Be to, kaip nurodo pareiškėjas, dėl O. Š. grąžinimo į pareigas atleistai Valstybės tarnybos departamento direktorei L. T. buvo išmokėta 2 vidutinių darbo
užmokesčio dydžių išeitinė kompensacija ir kompensacija už nepanaudotas atostogas.
39. Taigi iš esmės byloje yra keliamas atsakovo R. P. (buvusio vidaus reikalų ministro) materialinės atsakomybės klausimas ir reikalaujama atlyginti Vidaus reiklų ministerijos patirtą žalą dėl administracinio teismo neteisėtais pripažintų vidaus reikalų ministro įsakymų, kuriuos jis priėmė taikydamas tarnybinę atsakomybę (skirdamas tarnybines
nuobaudas) Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios įstaigos (Valstybės tarnybos departamento) direktoriui O. Š., sukeltų materialinio pobūdžio pasekmių.
Dėl taikytinų teisės normų
40. Kilus konstitucingumo klausimui dėl ministro atsakomybės dėl žalos, padarytos neteisėtais veiksmais, atliktais įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus įstaigos prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas, atlyginimo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Lietuvos Respublikos
Konstitucinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis Teismas). Konstitucinis Teismas 2018 m.
kovo 8 d. nutarimu išnagrinėjo šiai bylai aktualų Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo kreipimąsi ir pateikė byloje sprendžiamam klausimui reikšmingus išaiškinimus.
41. Konstitucinis Teismas konstatavo, jog pagal Konstituciją, inter alia konstitucinius atsakingo valdymo, teisinės valstybės principus, jeigu valstybės pareigūnai, inter
alia ministrai, netinkamai įgyvendindami jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus, neteisėtais veiksmais (neveikimu) padaro materialinę ir (arba) moralinę žalą asmenims, tokie jų veiksmai negali būti tapatinami su pačios valstybės (jos institucijų) veikimu (neveikimu), žalą padarę valstybės pareigūnai, inter alia ministrai, turi nustatytąja
tvarka atsakyti už savo veiksmus, dėl kurių atsirado žala. Pagal Konstituciją, inter alia jos
5 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 2 dalį, 128 straipsnio 2 dalį, konstitucinius atsakingo valdymo, teisinės valstybės principus, užtikrinant tinkamą visos visuomenės interesų paisymą, turi būti sudarytos prielaidos valstybei, įvykdžiusiai (per savo institucijas) konstitucinę pareigą atlyginti asmeniui jos institucijų, pareigūnų, inter alia ministrų, neteisėtais
veiksmais (neveikimu) padarytą materialinę ir (arba) moralinę žalą, gauti dėl to savo
patirtų (visų ar dalies) praradimų atlyginimą iš Konstitucijos ir įstatymų jiems suteiktus
įgaliojimus netinkamai įgyvendinusių valstybės pareigūnų, inter alia ministrų.
42. Konstitucinis Teismas išaiškino, jog, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, valstybei vykdant savo pareigą atlyginti žalą, atsiradusią dėl neteisėtų ministro veiksmų, atliktų įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant
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tarnybines nuobaudas, taikytinos Civilinio kodekso nuostatos, inter alia Civilinio kodekso
6.280 straipsnio 1 dalis, pagal kurią valstybė, įvykdžiusi minėtą pareigą, įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą padariusį asmenį – ministrą. Valstybės regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės į žalą padariusį asmenį įgyvendinimo tvarka detalizuojama Lietuvos
Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir
atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatyme (toliau – ir Žalos atlyginimo įstatymas); pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalį (2005 m. spalio 18 d. redakcija)
valstybė, atlyginusi ministro neteisėtais veiksmais, atliktais įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas, padarytą žalą, įgytą regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę įgyvendina
ta tvarka, kuri nustatyta valstybės regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisei į žalą padariusį
valdžios institucijų pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitą darbuotoją įgyvendinti; šios taisyklės taikomos, jeigu kiti įstatymai, reglamentuojantys ministrų veiklą, nenustato kitaip.
Pagal Konstituciją privalomas nustatyti teisinis reguliavimas, kuriuo būtų įtvirtinta valstybės, atlyginusios ministro neteisėtais veiksmais, atliktais įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines
nuobaudas, asmeniui padarytą žalą, teisė gauti dėl to savo patirtų praradimų (visų ar dalies) atlyginimą iš Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus netinkamai įgyvendinusio
asmens – ministro, taip pat kuriuo būtų sudarytos prielaidos valstybei įgyvendinti minėtą
savo teisę ir būtų nustatytos jos įgyvendinimo sąlygos, yra įtvirtintas Žalos atlyginimo įstatyme (Konstitucinio Teismo 2018 m. kovo 8 d. nutarimas).
43. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas konstatuoti, jog nagrinėjamu
atveju sprendžiant dėl vidaus reikalų ministro atsakomybės dėl žalos, padarytos neteisėtais veiksmais, atliktais įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus įstaigos prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas, atlyginimo yra taikytinos civilinės atsakomybės sąlygos, inter alia Civilinio kodekso 6.280 straipsnio 1 dalis ir Žalos
atlyginimo įstatymo normos, dėl to ginčas spręstinas jo teisiniams santykiams pritaikant
Civilinio kodekso ir Žalos atlyginimo įstatymo normas. Taigi pirmosios instancijos teismas kilusiam ginčui spręsti taikydamas Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias valstybės tarnautojų materialinę atsakomybę, ir Darbo kodekso 246 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias materialinės atsakomybės taikymo sąlygas, pritaikė
netinkamas materialinės teisės normas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo
143 straipsnį, materialinės teisės normų pažeidimas yra pagrindas pirmosios instancijos
teismo sprendimą panaikinti ar pakeisti, jeigu pirmosios instancijos teismas netinkamai
jas pritaikė arba išaiškino.
Dėl subjekto, kuris kreipėsi į teismą
44. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog visuomenė turi teisėtą ir pagrįstą
lūkestį tikėtis, kad valstybės valdžios institucijos jiems skirtus biudžeto asignavimus naudos pagal paskirtį ir tik teisėtiems tikslams.
45. Žalos atlyginimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog šio straipsnio
1 dalyje numatytais atvejais (t. y., be kita ko, kuomet valstybė, atlyginusi kitų valdžios
institucijų pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų kaltų veiksmų (aktų) atsiradusią žalą, įgyja regreso teisę) valstybei atstovauja institucija, dėl kurios pareigūno,
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valstybės tarnautojo ar kito darbuotojo neteisėtų veiksmų (aktų) atsirado žala. Valstybei
atstovaujančios institucijos privalo pareikšti ieškinį dėl žalos išieškojimo regreso (atgręžtinio reikalavimo) tvarka, jei valstybės tarnautojas ar kitas darbuotojas jos neatlygino
savo noru. Byloje nagrinėjamu atveju Vidaus reikalų ministerija nurodė, jog nereikš R.
P. reikalavimo atlyginti žalą (I t., b. l. 17) bei pažymėjo, jog abiem atvejais – darbo užmokesčio mokėjimo ar kompensavimo už priverstinę pravaikštą O. Š. – valstybė iš esmės būtų išmokėjusi tą pačią sumą (Vidaus reikalų ministerijos 2013 m. spalio 23 d. raštas Nr. 1D-9450(3), I t., b. l. 17). Be to, į Valstybės tarnybos departamento direktoriaus
pareigas buvo perkeltas darbuotojas iš kito Valstybės tarnybos departamento skyriaus.
Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, nuo 2010 m. balandžio 12 d. į Valstybės tarnybos
departamento direktoriaus pareigas buvo perkelta L. T., kuri iki tol ėjo Valstybės tarnybos departamento Registro skyriaus vedėjos pareigas (I t., b. l. 18–20).
46. Susiklosčius tokiai situacijai ir pagal Žalos atlyginimo įstatymą kompetentingai valstybės institucijai nesiimant priemonių dėl žalos išieškojimo, darytina išvada, jog
prokuroras, nustatęs, kad valstybės biudžeto lėšos galimai buvo panaudotos ne pagal paskirtį ir dėl neteisėtų vidaus reikalų ministro veiksmų, turi teisę, vadovaudamasis bendruoju prokuroro veiklą reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu – Prokuratūros įstatymo 19 straipsniu, numatančiu prokuroro teisę ginti viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl
viešojo intereso gynimo. Taigi byloje nagrinėjamu atveju prokuroras laikytinas tinkamu
subjektu, turinčiu reikalavimo teisę.
Dėl senaties termino
47. Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos
atlyginimo.
48. Pastebėtina, jog atlyginimas už priverstinę pravaikštą O. Š. pervestas 2011 m.
spalio 4 d., neturtinės žalos atlyginimas – 2011 m. spalio 13 d. (I t., b. l. 110, 120), L. T.
priklausančios išmokos išmokėtos 2011 m. rugsėjo mėn. (I t., b. l. 24). Prokuroro pareiškimas Klaipėdos apygardos teisme gautas 2013 m. gruodžio 30 d. (I t., b. l. 4).
49. Pagal Civilinio kodekso 1.127 straipsnio 4 dalį iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-438/2006, 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2009 ir kt.). Iš delikto kylantiems reikalavimams, t. y. dėl
padarytos žalos atlyginimo, taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas
(Civilinio kodekso 1.125 str. 8 d.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. gruodžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2988/2012).
50. Šio ginčo atveju pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino, kad trejų metų ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo tada, kada Vidaus reikalų ministerija išmokėjo O. Š. ir dėl jo grąžinimo į pareigas atleistai darbuotojai priklausančias pinigų
sumas, t. y. anksčiausiai nuo 2011 m. rugsėjo mėn. Taigi pareiškėjas, į teismą dėl žalos atlyginimo kreipdamasis 2013 m. gruodžio 30 d., trejų metų ieškinio senaties termino nepraleido (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 10 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. eA-458-261/2016).
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Dėl neteisėtų veiksmų
51. Kaip jau minėta anksčiau, sprendžiat dėl žalos, padarytos ministro neteisėtais
veiksmais, atliktais įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus įstaigos prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas, atlyginimo, t. y. dėl ministro materialinės atsakomybės, taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios
civilinę atsakomybę. Taip pat, kaip jau pažymėta anksčiau, valstybė įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į ministrą dėl žalos, padarytos tais ministro veiksmais, atliktais
įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas, kurie yra neteisėti.
52. Civilinio kodekso 6.246 straipsnio, reglamentuojančio neteisėtus veiksmus,
kaip būtinąją civilinės atsakomybės taikymo sąlygą, 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas
neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.
53. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje dėl valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės yra pažymėjęs, jog valstybės tarnautojo veikos neteisėtumas pasireiškia kaip atitinkamų pareigų ir reikalavimų, įtvirtintų įstatymuose, kituose teisės aktuose, inter alia vidaus administravimo aktuose, taip pat nustatytų valstybės
tarnautojo pareigybės aprašyme, nevykdymas ar netinkamas vykdymas (2015 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-38-662/2015). Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas bylose dėl darbuotojų materialinės atsakomybės pažymi, jog materialinės atsakomybės sąlyga – neteisėta veika – suprantama kaip darbo pareigų, nustatytų įstatymų,
kitų norminių teisės aktų, tarp jų – lokalinių, nevykdymas ar netinkamas vykdymas.
Darbuotojo teisinė pareiga yra tinkamai atlikti savo pareigas, jis privalo rūpintis tinkamu darbo sutarties vykdymu. Darbuotojo neveikimas gali būti pripažintas neteisėtu, kai
esant tam tikroms aplinkybėms jis įpareigotas atlikti reikiamus veiksmus (žr. Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-156701/2016 26 punktą, 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-3221075/2018 37 punktą).
54. Ministrų statusas yra aptartas Vyriausybės įstatymo 26 straipsnyje, kuriame numatyta, jog ministrai yra atsakingi už jiems pavestas valdymo sritis (26 str. 1 d.)
(1998 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. VIII-717 redakcija, su pakeitimais, atliktais
2007 m. birželio 14 d. įstatymu Nr. X-1182). Ministrų kompetencija detaliai reglamentuojama Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje (1998 m. balandžio 28 d. įstatymo
Nr. VIII-717 redakcija, su pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 10 įstatymu Nr. XI-185),
kurioje, inter alia, numatyta, jog ministras įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir
atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar
drausmines nuobaudas ir pašalpas, jei įstatymai nenustato kitaip (14 p.). Pažymėtina, jog
Konstitucijos 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta ministro kompetencija vadovauti ministerijai apima inter alia tam tikrus vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, ministerijai pavestai sričiai priskirtų įstaigų (įstaigų prie ministerijos) atžvilgiu, įskaitant teisę
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti ministerijos darbuotojus, ministerijai pavestai sričiai priskirtų įstaigų vadovus, priimti juos į darbą ir atleisti iš darbo, teisę
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taikyti jiems drausminio poveikio priemones (žr. Konstitucinio Teismo 2018 m. kovo 8 d.
nutarimą). Byloje aptariamu atveju, priimdamas materialines pasekmes valstybei sukėlusius individualius teisės aktus, vidaus reikalų ministras įgyvendino savo kompetenciją
vadovauti ministerijai, inter alia skirti drausminio poveikio priemones įstaigos prie ministerijos vadovui. Pažymėtina, jog materialinės atsakomybės kontekste neteisėti ministro veiksmai, atlikti įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas, pasireiškia kaip
pareigų, nustatytų įstatymų, kitų norminių teisės aktų netinkamas vykdymas.
55. Nagrinėjamu atveju atsakovo R. P. neteisėti veiksmai yra siejami su Valstybės
tarnybos įstatymo reikalavimų nesilaikymu skiriant tarnybines nuobaudas Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios įstaigos – Valstybės tarnybos departamento – vadovui O. Š.
Neproporcingai griežtos tarnybinės nuobaudos paskyrimo O. Š. ir jo neteisėto atleidimo
iš tarnybos faktai yra nustatyti įsiteisėjusiais teismo sprendimais: Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A438141/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A63-3535/2011 ir
2012 m. liepos 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-2748/2012. Šiuose procesiniuose sprendimuose konstatuota, kad O. Š. paskiriant tarnybines nuobaudas nebuvo
laikytasi Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Pažymėtina,
jog po proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A63-3535/2011 O. Š. veiksmų vertinimas iš esmės nepasikeitė.
56. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įsiteisėjusiais teismo
sprendimais jau buvo konstatuota, jog vidaus reikalų ministras, skirdamas Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š. tarnybines nuobaudas, pažeidė Valstybės tarnybos
įstatymo 29 straipsnio 2 ir 4 dalies nuostatas, sprendė, jog buvusio vidaus reikalų ministro R. P. neteisėti veiksmai yra nustatyti įsiteisėjusiuose Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose, todėl iš naujo
neįrodinėtini.
57. Pasisakydama dėl neteisėtų vidaus reikalų ministro veiksmų, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio
2 dalyje įtvirtinta teisės norma, kuria nustatyta, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo
sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys, yra įsiteisėjusio
teismo procesinio sprendimo prejudicinės galios išraiška. Aiškinant teismo sprendimo prejudicinę galią, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuluotinos tokios
pagrindinės taisyklės: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo
sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo
atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems
byloje asmenims; byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje
byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų
reikšmingas abiejose bylose (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m.
lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2995/2012, 2018 m. sausio 17 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3226-415/2018, 2018 m. liepos 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-620-552/2018, 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2692-415/2018).
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58. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje paprastai laikoma, jog
valstybės tarnautojo atleidimą iš atitinkamos valstybės institucijos pripažinus neteisėtu,
t. y. panaikinus įsakymą, kuriuo valstybės tarnautojas yra atleidžiamas iš valstybės tarnybos, ar panaikinus valstybės institucijos priimtą teisės aktą yra konstatuojamas atitinkamo teisės akto neteisėtumas, kartu ir tokios institucijos neteisėti veiksmai bendrąja
Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies prasme (žr., pvz., 2011 m. vasario 23 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A62-1007/2011, 2012 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-67/2012, 2012 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A492-1806/2012, 2016 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4784492/2016, 2017 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2754-492/2017 ir kt.).
59. Konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje susiklostęs atvejis, kuomet vidaus
reikalų ministro 2009 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 1TE-253, kuriuo Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š. skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas
administracinio teismo buvo pripažintas neatitinkančiu Valstybės tarnybos įstatymo
29 straipsnio 2 dalies reikalavimų ir pakeistas, ir vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo
9 d. įsakymas Nr. 1TE-58, priimtas įgyvendinant ministro kompetenciją vadovauti ministerijai, inter alia skiriant drausminio poveikio priemones įstaigos prie ministerijos
vadovui, administracinio teismo buvo pripažintas neteisėtu ir panaikintas dėl to, jog jį
priimant buvo pažeisti atitinkamų teisės aktų reikalavimai, implikuoja, jog tokiu būdu
įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais buvo konstatuoti neteisėti Vidaus reikalų ministerijos veiksmai ir šie faktai laikytini prejudiciniais.
60. Atsižvelgdama į tai, jog vidaus reikalų ministro, kaip ministerijos vadovo,
veiksmai šiuo atveju sutapo su Vidaus reikalų ministerijos veiksmais, kurių įvertinimas
atliktas įsiteisėjusiuose administracinių teismų sprendimuose ir kuriuose konstatuota,
jog vidaus reikalų ministro priimtais įsakymais paskiriant Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š. tarnybines nuobaudas nebuvo laikytasi Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnyje nustatytų reikalavimų, išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog buvusio
vidaus reikalų ministro R. P. veiksmų neteisėtumo faktas pripažintinas prejudiciniu nagrinėjamoje byloje ir neteisėti veiksmai, suprantami kaip vidaus reikalų ministro pareigų,
nustatytų įstatymų, kitų norminių teisės aktų netinkamas vykdymas, yra nustatyti.
61. Atsakovo R. P. atsistatydinimas iš vidaus reikalų ministro pareigų buvo priimtas Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. kovo 23 d. dekretu Nr. 1K-1000 (I t.,
b. l. 16). Nagrinėjant administracines bylas Nr. A438-141/2011 ir Nr. A63-3535/2011
Vidaus reikalų ministerijai atstovavo vidaus reikalų ministro įgalioti atstovai, dėl to laikytina, jog tokiu būdu kartu buvo atstovaujama ir vidaus reikalų ministro interesams.
Administracinėje byloje Nr. A63-3535/2011 buvo atnaujintas procesas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. liepos 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-2748/2012 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A633535/2011 paliko nepakeistą, t. y. byla galutinai buvo išnagrinėta tuo metu, kai R. P. jau
nebuvo vidaus reikalų ministru. Ši aplinkybė, t. y. proceso atnaujinimas minėtoje byloje,
nesudaro pagrindo daryti kitokias išvadas dėl jau anksčiau nustatytų vidaus reikalų ministro neteisėtų veiksmų ar vertinti, jog bylos nagrinėjimas R. P. jau nebebūnant vidaus
reikalų ministru reiškia, kad administracinėje byloje Nr. A63-3535/2011 nustatytos aplinkybės netenka prejudicinės galios. Tą taip pat patvirtina tos aplinkybės, jog, pirma, atnaujinus procesą, byla buvo nagrinėjama nutartyje dėl proceso atnaujinimo apibrėžtose
189

I. Administracinių teismų praktika

ribose, t. y. dėl paskirtos griežčiausios tarnybinės nuobaudos pakeitimo švelnesne būtinumo ir galimybės sumažinti priteisiamo vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę
pravaikštą dydį, atsižvelgiant į pareiškėjo šiuo laikotarpiu gautas pajamas; antra, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-3535/2011 liko nepakeistas; trečia, nauji faktai byloje nebuvo nustatyti,
nauji įrodymai ar aplinkybės nebuvo tiriamos, naujų procesinių dokumentų šalys taip pat
neteikė, t. y. visos aplinkybės jau buvo žinomos ir jų vertinimas po proceso atnaujinimo
išliko nepakitęs.
Dėl valstybės regreso teisės
62. Pagal Civilinio kodekso 6.280 straipsnį, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek
sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Žalos atlyginimo
įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybė, atlyginusi dėl ikiteisminio tyrimo
pareigūno, prokuratūros ar teismo pareigūno, teisėjo tyčinių veiksmų (aktų), o kitų valdžios institucijų pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų kaltų veiksmų (aktų)
atsiradusią žalą, įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę teismo tvarka išieškoti iš šių
asmenų tiek, kiek ji sumokėjo, bet ne daugiau kaip 9 vidutinius jų darbo užmokesčius,
jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.
63. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog valstybė pagal Civilinio kodekso
6.280 straipsnio 1 dalį ir Žalos atlyginimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalį įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą padariusį asmenį, šiuo atveju – į vidaus reikalų ministrą, tuo atveju, kai yra tenkinamos minėtuose teisės aktuose nustatytos sąlygos, t. y.
valstybė turi būti įvykdžiusi pareigą atlyginti žalą, atsiradusią dėl kaltų vidaus reikalų ministro veiksmų, atliktų įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas. Taigi nagrinėjamu atveju siekiant nustatyti, ar valstybė įgijo regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą
padariusį asmenį, šiuo atveju – į vidaus reikalų ministrą dėl jo neteisėtais veiksmais sukeltų materialinio pobūdžio pasekmių, yra būtina nustatyti šias dvi sąlygas: pirma, valstybė turi būti atlyginusi šiais vidaus reikalų ministro veiksmais sukeltą žalą; antra, tokia
žala turi būti padaryta kaltais vidaus reikalų ministro veiksmais. Toliau šios sąlygos bus
nustatomos kiekviena atskirai.
Dėl valstybės įvykdytos pareigos atlyginti žalą
64. Konstitucinis Teismas 2018 m. kovo 8 d. nutarime pažymėjo, kad ministras atitinka viešosios teisės subjekto apibrėžimą, įtvirtintą Civilinio kodekso 6.271 straipsnio
2 dalyje, todėl patenka į subjektų, dėl kurių neteisėtų veiksmų valstybei kyla pareiga atlyginti žalą, ratą; remiantis to paties straipsnio 3 dalimi, valstybei kyla pareiga atlyginti žalą
dėl ministro veiksmų, atliktų įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas.
65. Pasisakydama dėl sąlygos, ar valstybė įvykdė pareigą atlyginti žalą, išplėstinė
teisėjų kolegija pažymi, jog jau anksčiau buvo nurodyta, kad byloje esantys duomenys
patvirtina atitinkamų sumų O. Š. išmokėjimą dėl neteisėto jo atleidimo (I t., b. l. 110,
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115–120), be to, dėl O. Š. grąžinimo į pareigas iš Valstybės tarnybos departamento direktorės pareigų atleistai L. T. buvo išmokėta 2 vidutinių darbo užmokesčio dydžių išeitinė kompensacija ir kompensacija už nepanaudotas atostogas (I t., b. l. 24). Taigi vidaus
reikalų ministro priimti įsakymai, kuriais Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios įstaigos
vadovui skirtos tarnybinės nuobaudos, administraciniam teismui juos pripažinus neteisėtais, sukėlė realias materialines pasekmes Vidaus reikalų ministerijai, t. y. jie yra priežastiniu ryšiu susiję su patirta žala. Nors tai, kad vidaus reikalų ministro 2009 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 1TE-253, kuriuo Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š.
skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, administracinio teismo buvo pakeistas
(paskirtas papeikimas), tiesioginių materialinių pasekmių Vidaus reikalų ministerijai nesukėlė, minėtas įsakymas buvo prielaida priimti vėlesnį vidaus reikalų ministro 2010 m.
kovo 9 d. įsakymą Nr. 1TE-58, kuriuo buvo paskirta subendrinta nuobauda – atleidimas
iš pareigų, dėl to minėtas įsakymas vertintinas kaip susijęs priežastiniu ryšiu su reikalaujama atlyginti žala.
66. Vidaus reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės
biudžeto (Vyriausybės įstatymo 29 str. 7 d.). Valstybės tarnybos departamentas (įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) taip pat yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 548
patvirtintų Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų 1,
4 p., 2011 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1V-3 redakcija). Nagrinėjamu atveju nustatyta,
kad Valstybės kontrolė atliko Vidaus reikalų ministerijos 2011 metų finansinį (teisėtumo) valstybinį auditą ir 2012 m. liepos 19 d. audito ataskaitoje Nr. FA-P-40-3-51 konstatavo, inter alia, kad Vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldi įstaiga Valstybės tarnybos
departamentas panaudojo 174,8 tūkst. Lt programos ,,Vidaus reikalų ministrui pavestų
valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ ir 33,7 tūkst. Lt programos ,,Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo
tobulinimas“ lėšų neteisėtai atleisto ir teismo sprendimu į pareigas grąžinto darbuotojo
darbo užmokesčiui už priverstinės pravaikštos laiką, kompensacijai už priverstinės pravaikštos metu nepanaudotas kasmetines atostogas, neturtinei žalai ir dėl neteisėtai atleisto darbuotojo grąžinimo iš einamų pareigų atleistos darbuotojos išeitinei kompensacijai
apmokėti (I t., b. l. 42–43). Iš Vidaus reikalų ministerijos priteisus O. Š. negautą vidutinį
darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, taip pat apmokant kitas dėl šio atleidimo patirtas išlaidas, iš esmės laikytina, jog valstybė dėl šio neteisėto atleidimo patyrė minėtas išlaidas ir įvykdė pareigą atlyginti žalą, dėl to sąlyga, kad valstybė turi būti atlyginusi neteisėtais vidaus reikalų ministro veiksmais sukeltą žalą, laikytina nustatyta.
Dėl kaltų veiksmų
67. Kaip matyti iš Žalos atlyginimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo, regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisė į žalą padariusį kitą valdžios institucijų pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitą darbuotoją, byloje nagrinėjamu atveju – į
vidaus reikalų ministrą, atsiranda, jeigu žala padaryta kaltais šių asmenų veiksmais, t. y.
pakankama bet kuri kaltės forma – tiek tyčia, tiek neatsargumas, ir rūšis – tiesioginė ar
netiesioginė tyčia, neatsargumas dėl per didelio pasitikėjimo ar nerūpestingumo.
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68. Pažymėtina, jog vien tai, kad administraciniai teismai pakeitė ir panaikino atsakovo priimtus įsakymus dėl tarnybinės atsakomybės taikymo įstaigos prie ministerijos
vadovui, nereiškia, jog atsirado prielaidos vidaus reikalų ministro materialinei atsakomybei kilti. Materialinės atsakomybės taikymui yra būtina nustatyti kaltus atsakovo veiksmus priimant minėtus įsakymus.
69. Pasisakant dėl kaltų vidaus reikalų ministro veiksmų, pastebėtina, jog pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad neteisėtų vidaus reikalų ministro įsakymų priėmimą lėmė ne tyčiniai atsakovo veiksmai, bet neapdairus ir nerūpestingas jo elgesys, t. y.
neatsargumas.
70. Civilinės atsakomybės atveju laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek
atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (Civilinio kodekso 6.248 str. 3 d.). Šioje normoje įtvirtintas vadinamasis protingo, apdairaus, rūpestingo žmogaus (bonus pater familias) elgesio standartas, pagal kurį vertinama, ar žalą padaręs asmuo yra kaltas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje
Nr. 3K-3-322-1075/2018).
71. Viešojoje teisėje kalbant apie valstybės institucijų tarnautojų ir vadovų materialinę atsakomybę būtina pabrėžti atsakingo valdymo ir gero viešojo administravimo
standartus. Valstybės institucijoms, įstaigoms, pareigūnams ir kitiems atitinkamus įgaliojimus turintiems asmenims kyla pareiga vadovautis Viešojo administravimo įstatyme
įtvirtintais gero viešojo administravimo, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais. Valdžios institucijos, siekdamos įgyvendinti gero viešojo administravimo principą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių bei privataus asmens, kaip silpnesnės santykio su viešąja administracija šalies, apsaugą, privalo bet kurioje situacijoje
vadovautis fundamentaliais protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, sprendimų
priėmimo metu atsižvelgti į susiklosčiusių faktinių aplinkybių visumą (žr., pvz., Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A552-385/2014, 2017 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-322552/2017, 2017 m. spalio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-4221-502/2017).
Atsakingo valdymo (gero administravimo) principas įtvirtina viešojo administravimo
subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015). Iš
gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus (vykdydamos valdžios funkcijas), privalo dirbti rūpestingai (žr.,
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1-502/2015, 2015 m. kovo 26 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A-1069-502/2015).
72. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. vasario 7 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. A-38-662/2015 pažymėjo, kad tais atvejais, kai atitinkamos
teisės aktų nuostatos įtvirtina aiškią ir konkrečią, vienareikšmiškai suprantamą elgesio
taisyklę (pareigą atitinkamoje situacijoje elgtis vienu ar kitu konkrečiu būdu ir pan.),
valstybės tarnautojui pažeidus tokią nuostatą, konstatuotas jo veikos neteisėtumas savo
ruožtu galėtų suponuoti ir išvadą apie jo kaltę (valstybės tarnautojas, žinodamas, kokio
elgesio varianto iš jo reikalauja atitinkama teisės norma, savo veika sąmoningai arba
būdamas nepakankamai rūpestingas bei atidus ją pažeidžia). Tačiau kitaip vertintinos
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situacijos, kai valstybės tarnautojų, taip pat ir įstaigų vadovų funkcijos atliekamos srityse, kuriose sprendimai priimami atitinkamai institucijai (įstaigai) naudojantis diskrecijos teise – tam tikro laipsnio laisve pasirinkti, kaip įgyvendinti įstatymuose įtvirtintas
pareigas, taip užtikrinant galimybę viešojo administravimo subjektui savo kompetencijos srityje veiksmingiausiu būdu siekti viešojo intereso tikslų, taip pat srityse, kuriose
sprendžiami sudėtingi, kompleksiniai, inter alia vertinamojo pobūdžio klausimai, vadovaujantis ir taikant teisės aktų nuostatas, įtvirtinančias bendro, abstraktaus pobūdžio
reikalavimus, taip pat nuostatas, kurios nėra vienareikšmiškai aiškios, ir pan. Tokiais
atvejais itin reikšmingas yra įvertinimas, ar valstybės tarnautojo, kurio atitinkama veika
pripažinta neteisėta, kaltės laipsnis yra pakankamas jo materialinei atsakomybei kilti, taigi vertinti, ar jis elgėsi pakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šie išaiškinimai yra aktualūs ir nagrinėjamoje byloje vertinant vidaus
reikalų ministro materialinės atsakomybės sąlygas, t. y. nustatant, ar jo atliktų neteisėtų
veiksmų, vykdant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas, kaltės laipsnis yra pakankamas
jo materialinei atsakomybei kilti.
73. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog
administracinės institucijos diskrecijos teisė suprantama kaip galia, suteikianti administravimo subjektui tam tikrą veiklos laisvę priimant sprendimus, įgalinanti jį iš keleto teisiškai galimų elgesio variantų pasirinkti tą, kuris, jo nuomone, yra tinkamiausias
(2006 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-2203/2006). Diskrecijos
teisė neturi būti aiškinama kaip absoliučiai nemotyvuotas ir niekuo nesaistomas pasirinkimas (2012 m. gegužės 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012).
Diskrecijos teisė teisinėje valstybėje negali būti absoliuti, ja besinaudojantys subjektai yra
suvaržyti bendrųjų teisėtumo principo reikalavimų ir kriterijų (žr., pvz., 2007 m. kovo
5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14-231/2007, 2014 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-563/2014). Įgyvendindamos diskrecines galias viešojo administravimo institucijos, be kita ko, turi nepiktnaudžiauti joms suteiktais įgaliojimais,
laikytis objektyvumo ir nešališkumo, lygybės prieš įstatymą ir proporcingumo principų
(Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str., Europos Tarybos Ministrų
Komiteto 1980 m. kovo 11 d. rekomendacijos Nr. 80(2) „Dėl administravimo subjektų
diskrecinių galių įgyvendinimo“ 2 str.). Diskrecija turi būti pagrindžiama objektyviais
faktais bei bendraisiais teisės principais – įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, numatytais Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnyje (2013 m. kovo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-596/2013).
74. Aiškinantis, ar ministro veiksmai, atlikti įgyvendinant vidaus administravimo
įgaliojimus įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas,
yra kalti, pastebėtina, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos
(redakcija, galiojanti nuo 2009 m. rugsėjo 9 d.) 10 punkte numatyta, jog ištyręs tarnybinį
nusižengimą, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo (šių Taisyklių 5 punkte
nurodytais atvejais – komisija) raštu pateikia valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam
asmeniui motyvuotą išvadą apie tyrimo rezultatus ne vėliau kaip 21 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios. Jeigu motyvuotoje išvadoje teigiama, kad valsty193
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bės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, šis nusižengimas turi būti kvalifikuojamas
(nurodomas atitinkamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnis,
jo dalis ir punktas), nurodoma jo padarymo ar paaiškėjimo diena, įvykdymo aplinkybės,
ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padariniai ir siūloma konkreti
tarnybinė nuobauda. Šioje išvadoje pateiktas pasiūlymas dėl konkrečios tarnybinės nuobaudos skyrimo valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui neprivalomas. Tų
pačių taisyklių 11 punkte numatyta, jog valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo
priima atitinkamu teisės aktu įformintą sprendimą, be kita ko, pripažinti, kad valstybės
tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, ir skirti jam tarnybinę nuobaudą, jeigu pateiktoje išvadoje nurodyta, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą (11.1 p.).
75. Taigi, jeigu pateiktoje motyvuotoje išvadoje dėl tarnybinio nusižengimo nurodyta, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, ministras, įgyvendindamas
vidaus administravimo įgaliojimus įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skirdamas
tarnybines nuobaudas, naudojasi diskrecijos teise dėl konkrečios tarnybinės nuobaudos
parinkimo ir jos skyrimo. Kitaip tariant, ministrui, įgyvendinant savo įgaliojimus ministerijos vidaus administravimo srityje parenkant ir skiriant drausmines nuobaudas, yra
suteikiama veiksmų laisvė, leidžianti iš kelių teisiškai priimtinų sprendimo variantų pasirinkti vieną, kurį jis mano esant tinkamiausią. Tačiau kartu pastebėtina, jog veiksmų
laisvė (diskrecija) šioje srityje nėra absoliuti ir turi būti įgyvendinama vadovaujantis teisės aktais. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad naudodamasis diskrecijos teise spręsti dėl tarnybinės nuobaudos rūšies valstybės tarnautoją į
pareigas priėmęs asmuo turi paisyti įstatymų reikalavimų, taip pat – ir Valstybės tarnybos
įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatų, kad tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į
kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės
tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo bei į Korupcijos prevencijos įstatymo numatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją (žr. 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A146-3235/2011). Be to, reikia pažymėti, jog ministrui įgyvendinant savo diskrecinius įgaliojimus yra keliama pareiga laikytis diskrecijos ribų ir šios
diskrecijos suteikimo jam tikslų, bendrųjų teisės principų, inter alia atsakingo valdymo ir
gero viešojo administravimo standartų, veikti rūpestingai, atidžiai ir apdairiai.
76. Vertinant R. P. kaltės nustatymo aspektu reikšmingas aplinkybes, pirmiausia
pastebėtina, jog 2009 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 1TE-253 ir 2010 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1TE-58 atsakovo priimti įgyvendinant vieną iš vidaus reikalų ministro funkcijų –
skirti drausminio poveikio priemones įstaigos prie ministerijos vadovui. Taigi atsakovas,
priimdamas minėtus įsakymus, vykdė savo kompetencijai priskiriamas funkcijas ir nėra
pagrindo konstatuoti atsakovo veikimą ultra vires.
77. Kaip jau minėta anksčiau, vidaus reikalų ministras 2009 m. spalio 2 d. įsakymu
Nr. 1TE-253 Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š. skyrė tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą. Tokia nuobauda, be kita ko, buvo paskirta atsižvelgiant į Vidaus
reikalų ministerijos Personalo departamento 2009 m. rugsėjo 24 d. išvadoje Nr. 2VL-91
išdėstytą siūlymą skirti O. Š. griežtą papeikimą. Administracinis teismas šią nuobaudą
laikė per griežta ir pakeitė ją į papeikimą. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, šiuo atveju išsiskyrė atsakovo ir teismo atliktas atitinkamų faktinių aplinkybių bei susiklosčiusios
teisinės situacijos vertinimas dėl tarnybinės nuobaudos griežtumo bei O. Š. veiksmais sukeltų pasekmių valstybės tarnybai. Tačiau šios aplinkybės, vertinant jas atsakovo kaltės
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kontekste, nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovas, priimdamas įsakymą dėl tarnybinės
nuobaudos skyrimo, elgėsi nepakankamai apdairiai, atidžiai ir rūpestingai. Įvertinus su
aptariamu tarnybiniu nusižengimu pateiktą medžiagą, yra pagrindas spręsti, jog parinkdamas tarnybinę nuobaudą O. Š., atsakovas atliko susiklosčiusios situacijos vertinimą ir
veikė savo diskrecijos ribose. Be to, procedūrinių tarnybinio nusižengimo tyrimo pažeidimų nebuvo nustatyta.
78. Nagrinėjamu atveju tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija 2010 m. vasario 22 d. išvadoje Nr. 1V1-292 ir 2010 m. vasario 22 d. išvadoje Nr. 1V1-293 už padarytus tarnybinius nusižengimus siūlė O. Š. skirti pastabas, tačiau vidaus reikalų ministras
2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1TE-58 už minėtose išvadose konstatuotus pažeidimus
skyrė griežtesnę subendrintą nuobaudą – atleidimą iš pareigų (atskirai paskirtos nuobaudos – griežtas papeikimas ir atleidimas iš pareigų). Nagrinėjamu atveju dėmesys atkreiptinas į atsakovo R. P. nurodytas aplinkybes, t. y. tai, jog tokią nuobaudą jis parinko
atsižvelgdamas į tai, kad O. Š. jau anksčiau minėtu 2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE253 buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, taip pat O. Š. dar turėjo dvi
galiojančias nuobaudas – 2009 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1TE-263 paskirtą tarnybinę
nuobaudą – papeikimą ir 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1TE-425 paskirtą tarnybinę nuobaudą – papeikimą. Be to, svarbu pažymėti, jog vidaus reikalų ministras nurodė,
kad įvertinęs susiklosčiusią situaciją, tai, kad nebuvo teismų praktikos dėl to, kiek nuobaudų reikia skirti esant tarnybinių nusižengimų daugetui, 2010 m. kovo 9 d. įsakymu
Nr. 1TE-58 paskyrė dvi tarnybines nuobaudas, inter alia ir griežtą papeikimą, atsižvelgdamas į tai, jog 2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE-253 O. Š. paskirtas griežtas papeikimas pirmosios instancijos teismo buvo pakeistas, ir paskyrė subendrintą nuobaudą,
siekdamas būti apdairus ir norėdamas užtikrinti, jog būtų priimtas teisingas ir pagrįstas
sprendimas.
79. Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. A63-3535/2011, vidaus reikalų ministro
2010 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1TE-58 iš esmės buvo panaikintas dėl to, jog, panaikinus
2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE-253 paskirtą tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą, išnyko sąlyga, leidžianti taikyti nuobaudą – atleidimą iš tarnybos už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių
buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas, taip pat nenustačius šiurkštaus
tarnybinio nusižengimo požymių. Vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo
Nr. 1TE-58 priėmimo metu galutinis teismo procesinis sprendimas dėl 2009 m. spalio
2 d. įsakymu Nr. 1TE-253 paskirtos tarnybinės nuobaudos – griežto papeikimo dar nebuvo įsiteisėjęs, t. y. pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl nuobaudos pakeitimo
į švelnesnę buvo priimtas, tačiau priimtas ir neišnagrinėtas Vidaus reikalų ministerijos
apeliacinis skundas dėl tokio pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Vertintina, jog nors atsakovas ir žinojo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 25 d. sprendimu pakeitė Vidaus reikalų ministro 2009 m.
spalio 2 d. įsakymu Nr. 1TE-253 O. Š. paskirtą tarnybinę nuobaudą iš griežto papeikimo
į papeikimą, visgi jis, parinkdamas tarnybinę nuobaudą O. Š. 2010 m. kovo 9 d. įsakymu
Nr. 1TE-58, galėjo suklysti ir nenumatyti, jog galutiniu teismo procesiniu sprendimu įsakymas, kuriuo O. Š. buvo paskirtas griežtas papeikimas, bus pakeistas, t. y. galutinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliks nepakeistą. Atsižvelgiant
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į trumpus tarnybinių nuobaudų paskyrimo terminus, sustabdyti tarnybinės nuobaudos
paskyrimą ir laukti galutinio procesinio teismo sprendimo atsakovui nebuvo pagrindo.
Be to, kaip matyti iš anksčiau išdėstytų argumentų, atsakovas ėmėsi papildomų atsargumo priemonių ir 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1TE skyrė dvi tarnybines nuobaudas.
80. Reikia pažymėti, kad iš vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo
Nr. 1TE-58 matyti, jog ant jo yra uždėtos Vidaus reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo tvarkymo ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjo ir šio skyriaus vyriausiosios specialistės, Bendrojo departamento Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus
vyresniosios specialistės ir Teisės departamento direktoriaus vizos (I t., b. l. 48–49). Taigi,
nors vidaus reikalų ministras ir naudojosi savo diskrecijos teise dėl konkrečios tarnybinės
nuobaudos parinkimo ir jos skyrimo bei tokiu būdu įgyvendino vidaus administravimo
įgaliojimus įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, negalima teigti, jog R. P. tokį įsakymą priėmė nepasitaręs su konkrečių sričių specialistais ir vien tik veikdamas vienasmeniškai. Be
to, procedūrinio pobūdžio pažeidimų šiuo atveju skiriant tarnybinę nuobaudą taip pat
nebuvo nustatyta.
81. Įvertinus su 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1TE-58 priėmimu susijusius duomenis matyti, jog vidaus reikalų ministras šiuo atveju sprendė kompleksinį, vertinamojo
pobūdžio, sudėtingą ir daugelio reikšmingų aplinkybių įvertinimo reikalaujantį klausimą,
susijusį ne su vieno tarnybinio nusižengimo padarymu ir pasižymintį teismų praktikos
stoka dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, kai asmuo padaro vieną ar daugiau savarankiškų tarnybinių nusižengimų.
82. Dėmesys atkreiptinas ir į tą aplinkybę, jog iš Komisijos galimam tarnybiniam
nusižengimui tirti 2010 m. vasario 22 d. išvados Nr. 1VL-292 matyti, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas pradėtas dėl to, jog pagal Valstybės kontrolės 2009 m. lapkričio 30 d.
valstybinio audito ataskaitoje „Valstybės tarnautojų mokymas“ Nr. VA-P-40-1-22 pateiktus duomenis O. Š. buvo įtariamas nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d. neužtikrinęs teisės aktų keliamų reikalavimų (I t., b. l. 50). Iš 2010 m. vasario 22 d. išvados
Nr. 1VL-293 matyti, jog komisijai buvo pavesta ištirti galimą O. Š. tarnybinio nusižengimo tyrimą pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės 2009 m. spalio 27 d. rašte
Nr. 4S-3683 „Dėl viešųjų pirkimų dokumentų ir procedūrų įgyvendinimo“ ir Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyriaus 2009 m. rugpjūčio 14 d. ataskaitoje Nr. 23A1-15
nurodytus pažeidimus (I t., b. l. 62). Šie duomenys patvirtina, jog tyrimai dėl tarnybinių
nusižengimų buvo pradėti kompetentingų valstybės institucijų pateiktos informacijos pagrindu, kartu jie vertintini kaip paneigiantys tuos argumentus, jog tarnybinius patikrinimus šiais atvejais buvęs vidaus reikalų ministras R. P. inicijavo tendencingai ar siekdamas
susidoroti su O. Š.
83. Apibendrindama išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog
įgyvendinant tarnybinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas ir atliekant vidaus
administravimo funkcijas vidaus reikalų ministrui tarnybinių nuobaudų parinkimo ir
skyrimo įstaigos prie ministerijos vadovui procese buvo suteikta gana plati veikimo laisvė
(diskrecija). Išdėstytų aplinkybių visuma patvirtina, jog atsakovas, priimdamas įsakymus
dėl tarnybinių nuobaudų O. Š. skyrimo, elgėsi pakankamai apdairiai, atidžiai ir rūpestingai, o pagrindo vertinti, jog skirdamas tarnybines nuobaudas O. Š. buvęs vidaus reikalų ministras R. P. akivaizdžiai nesivadovavo bendraisiais teisės principais, inter alia atsakingo valdymo ir gero viešojo administravimo standartais bei siekė nesilaikyti teisės aktų
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reikalavimų ar diskrecijos ribų ir šios diskrecijos suteikimo jam tikslų, nėra. Kaip jau minėta anksčiau, vidaus reikalų ministras, skirdamas tarnybines nuobaudas O. Š., laikėsi
procedūrinių taisyklių, reglamentuojančių tarnybinių nuobaudų skyrimą, O. Š. tarnybinių nusižengimų padarymas buvo nustatytas kompetentingų organų – Komisijos galimam tarnybiniam nusižengimui tirti, Personalo departamento. Taigi byloje nagrinėjamu
atveju nėra pagrindo vertinti, jog įgyvendindamas savo diskreciją vidaus administravimo srityje ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skirdamas tarnybines
nuobaudas Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š. atsakovas R. P. padarė aiškias aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo klaidas ar peržengė savo įgaliojimus.
84. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir atlikusi atsakovo elgesio vertinimą jo kaltės dėl Lietuvos valstybės žalos, kilusios iš vidaus reikalų ministro R. P. veiksmų, vykdant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų
prie ministerijos atžvilgiu, inter alia skiriant tarnybines nuobaudas įstaigos prie ministerijos vadovui O. Š., konstatuoja, jog byloje nenustatytas pakankamas buvusio vidaus
reikalų ministro R. P. kaltės laipsnis jo materialinei atsakomybei kilti. Priešingai nei
nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti atsakovo kaltę neatsargumo forma skiriant ir parenkant tarnybines nuobaudas Valstybės tarnybos departamento direktoriui O. Š. Nenustačius pakankamo R.
P. kaltės laipsnio jo materialinei atsakomybei kilti, nėra pagrindo konstatuoti kaltus vidaus reikalų ministro veiksmus Žalos atlyginimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies prasme.
Nenustačius kaltų atsakovo veiksmų, nėra nustatytos visos valstybės pagal Civilinio kodekso 6.280 straipsnio 1 dalį ir Žalos atlyginimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės į buvusį vidaus reikalų ministrą R. P. sąlygos, dėl to nėra
pagrindo tenkinti pareiškėjo regresinį (atgręžtinį) reikalavimą dėl atsakovo neteisėtais
veiksmais sukeltų materialinio pobūdžio pasekmių. Tai sudaro pagrindą pareiškėjo pareiškimą pripažinti nepagrįstu ir jį atmesti.
85. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, netinkamai
vertino byloje faktines aplinkybes, susijusias su ministro diskrecija priimti sprendimus,
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str., 142 str. 1 d.), dėl to atsakovo apeliacinis
skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas
naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas atmetamas.
Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija)
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
n u s p r e n d ž i a:
Atsakovo R. P. apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.3.Bylos dėl aplinkos apsaugos teisinių santykių
3.3.1. Dėl žvejybos galimybių paskirstymo metodo, grindžiamo istorine dalimi ir
galinčio lemti skirtingą ūkio subjektų vertinimą
Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 dalyje nustatytu istorine dalimi grindžiamu metodu siekiama Europos Sąjungos pripažįstamų bendrojo intereso tikslų, kuriuos
atitinka Žuvininkystės įstatymu siekiami tikslai, ir paisoma proporcingumo principo,
todėl Reglamento Nr. 1380/2013 16 straipsnio 6 daliai, 17 straipsniui, Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijos 16 ir 20 straipsniams neprieštarauja Žuvininkystės įstatymo
171 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo metodas, kuris,
nors ir grindžiamas skaidriu ir objektyviu paskirstymo kriterijumi, gali lemti skirtingą vertinimą ūkio subjektų, valdančių su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojančius žvejybos
laivus (51 punktas).
Administracinė byla Nr. A-376-502/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03099-2015-2
Procesinio sprendimo kategorijos: 1.2.3; 14.4.4

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. lapkričio 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono, Artūro
Drigoto (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Spika“, akcinės bendrovės „Senoji Baltija“,
uždarosios akcinės bendrovės „Stekutis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Prekybos namai „Aistra“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m.
lapkričio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės
bendrovės „Stekutis“, akcinės bendrovės „Senoji Baltija“, uždarosios akcinės bendrovės „Prekybos namai „Aistra“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Spika“ skundą atsakovui
Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, buvusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sedija“, V. M. gamybinei–komercinei firmai „Stilma“, uždarajai
akcinei bendrovei „Starkis“, uždarajai akcinei bendrovei „Banginis“, uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos šprotai“, uždarajai akcinei bendrovei „Monistico“, uždarajai akcinei bendrovei „Ramsun“, uždarajai akcinei bendrovei „Rikneda“, akcinei bendrovei „Laivitė“, uždarajai
akcinei bendrovei „Baltijos jūra“, uždarajai akcinei bendrovei „Baltlanta“, uždarajai akcinei
bendrovei „Grinvita“, uždarajai akcinei bendrovei „Strimelė“ ir bankrutuojančiai uždarajai
akcinei bendrovei „Baltijos žuvys“ dėl posėdžio protokolo dalies panaikinimo.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjai UAB „Spika“ ir AB „Senoji Baltija“, UAB „Stekutis“ ir UAB
„Prekybos namai „Aistra“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, prašydami panaikinti Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos, sudarytos
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Žuvininkystės tarnyba) direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-24 (toliau – ir Komisija), 2015 m. gegužės 11 d. posėdžio protokolo Nr. ŽKB-8 (6.1) (toliau – ir
Protokolas) 2.2 papunkčio dalį, kuria UAB „Banginis“ skirta 175 t strimelių ir 252 t šprotų, UAB „Grinvita“ skirta 29 t strimelių ir 49 t šprotų, UAB „Baltlanta“ skirta 23 t strimelių ir 16 t šprotų, UAB „Baltijos šprotai“ skirta 202 t strimelių ir 285 t šprotų kvotų.
2. Pareiškėjai paaiškino, kad Komisija paskirstė papildomas žvejybos kvotas
2015 metams. UAB „Banginis“, UAB „Grinvita“, UAB „Baltlanta“ ir UAB „Baltijos šprotai“ žvejybos kvotos paskirtos neteisėtai, kadangi Komisija pirmiausia privalėjo nustatyti,
ar ūkio subjektui galima paskirti individualias žvejybos galimybes, taip pat nustatyti ūkio
subjektų istorines dalis. Protokole Komisijos vartojama sąvoka „žvejybos kvota“ neatitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme įtvirtintos individualių žvejybos galimybių sąvokos.
3. Komisija be teisinio pagrindo suteikė UAB „Grinvita“ 29 t strimelių ir 49 t šprotų, UAB „Baltlanta“ 23 t strimelių ir 16 t šprotų individualias žvejybos galimybes, kadangi UAB „Grinvita“ (laivai „Alfa“, „Preila“) bei UAB „Baltlanta“ (laivai „Baltik“, „Atlant“)
2013 metais pardavė joms priklausiusius žvejybos laivus ir pasitraukė iš žvejybos Baltijos
jūroje. UAB „Banginis“, kuriam paskirta 175 t strimelių ir 252 t šprotų, dalį strimelių ir
šprotų žvejybos galimybių perleido UAB „Baltijos šprotai“, todėl, Pareiškėjų teigimu, perleistu dydžiu turėjo būti sumažinta UAB „Banginis“ žvejybos galimybių istorinė dalis.
Nepaisydama to, Komisija UAB „Banginis“ paskyrė 40 proc. visų skirstomų žvejybos galimybių. Komisija UAB „Baltijos šprotai“ paskyrė 202 t strimelių ir 285 t šprotų individualių žvejybos galimybių.
4. Komisija, skirstydama papildomas žvejybos kvotas 2015 metams, vadovavosi Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 ir 5 dalies reikalavimais. Atsižvelgiant į šias
įstatymo nuostatas, pagal faktiškai praeityje vykdytą veiklą nustatoma ūkio subjektų individualių žvejybos galimybių istorinė dalis. UAB „Baltijos šprotai“ įmonių registre įregistruota 2015 m. vasario 9 d., todėl veiklą pradėjo vykdyti tik 2015 m. Tai reiškia, kad
žvejybos galimybių skyrimo metu Komisija neturėjo duomenų apie UAB „Baltijos šprotai“ faktiškai praeityje 7 metus vykdytą veiklą, todėl skirti individualias žvejybos galimybes UAB „Baltijos šprotai“ nebuvo teisinio pagrindo. Protokolo 2.2 papunktyje nurodyta,
jog priimant sprendimus buvo atsižvelgta į ūkio subjektų pateiktus prašymus ir į 2015 m.
gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisės departamento pažymą
Nr. IT-20 (14.11) „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių paskirstymo“ (toliau – ir Pažyma), kurioje pareikšta nuomonė, kad UAB „Baltijos šprotai“ žvejybos kvotos
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Baltijos jūroje turi būti apskaičiuotos pagal laivu „Gilija“ UAB „Banginis“ sugavimų duomenis. Pažyma adresuota Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministrei. Pažyma tapo
pagrindiniu Komisijos darbo dokumentu, kuria vadovaudamasi Komisija priėmė galbūt
neteisėtus sprendimus. Visi Komisijos nariai pagal atliekamas viešojo administravimo
funkcijas yra tiesiogiai pavaldūs ir atsakingi žemės ūkio viceministrei, todėl ji galėjo daryti poveikį Komisijai skirstant papildomas žvejybos kvotas 2015 metams. Dėl to įžvelgtinas absoliutus Protokolo negaliojimo pagrindas.
5. Komisijos posėdis nebuvo užbaigtas privaloma procedūra – balsavimu, todėl
Protokole įtvirtinti sprendimai laikytini nepriimtais ir neturinčiais individualaus teisės
akto galios. Be to, UAB „Baltijos šprotai“ žvejybą vykdė žvejybos laivu „Gilija“, kuris kelis
kartus didesnis ir galingesnis už kitus laivus. Tai pažeidė silpnesnių rinkos dalyvių teises,
sukūrė nelygias konkurencijos sąlygas.
6. Atsakovas Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas paaiškino,
kad 2014 m. lapkričio 10 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1221/2014, kuriuo nustatomos
2015 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės
ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 43/2014 ir (ES) Nr. 1180/2013, 9 straipsniu Europos Komisija Lietuvai patvirtino papildomas 667 t strimelių (žvejojamų 25–27,
28.2, 32 TJTT pakvadračiuose) ir 852 t šprotų (žvejojamų 22–32 TJTT pakvadračiuose)
žvejybos kvotas 2015 metams, patalpindama šiuos kiekius į Europos Komisijos administruojamą kompiuterinę sistemą FIDES. Pagal Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio
7 dalį, 47 t strimelių ir 1 t šprotų žvejybos kvotų turi būti paskirta priekrantėje žvejojantiems ūkio subjektams, o ne mažiau nei 5 proc. (33 t strimelių ir 43 t šprotų) žvejybos
kvotų turi būti paskirta aukciono būdu, todėl atviroje Baltijos jūroje žvejojantiems ūkio
subjektams gali būti skirstoma 620 t strimelių ir 851 t šprotų.
7. Komisija paskirstė kvotas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 patvirtintomis Individualių žvejybos
Baltijos jūros galimybių skirstymo taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės) ir atsižvelgdama į
ūkio subjektų pateiktus prašymus. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Grinvita“ ir UAB
„Baltlanta“, prašydami papildomos žvejybos kvotos, pateikė visą informaciją ir dokumentus, nurodytus Taisyklių 23 punkte: prašymus, norimų gauti rūšių žuvų kvotų dydžius,
laivų, kuriais numato žvejoti, pavadinimus, pasirenkamus 3 kalendorinius metus iš 7
paskutinių kalendorinių metų, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 ir
2 dalyse, bei laivų nuomos sutarčių kopijas, todėl nebuvo teisinio pagrindo šioms bendrovėms neskirti žvejybos kvotų. 2013–2014 m. ūkio subjektams, žvejojantiems Baltijos
jūroje, žvejybos kvotos buvo skirstomos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 patvirtintose Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklėse (toliau – ir 2013 m. taisyklės) numatytas ir ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias žvejybos teises. Nuo 2015 m. žvejybos kvotos ūkio subjektams skirstomos
pagal Žuvininkystės įstatyme nustatytus paskirstymo principus.
8. UAB „Banginis“ buvo paskirta ne 40 proc. visų skirstomų žvejybos galimybių, o
29,8 proc. strimelių ir 31 proc. šprotų papildomos žvejybos kvotos. Reorganizavus UAB
„Banginis“, UAB „Baltijos šprotai“ pagal atskyrimo sąlygas buvo perduotas (duomenys
neskelbtini), todėl Komisija skyrė žvejybos kvotas UAB „Banginis“ pagal bendrovei priklausančių laivų „Mingė“ ir „Tovė“ žvejybos sugavimų duomenis. UAB „Banginis“ atsky200
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rimo sąlygų (duomenys neskelbtini). Jokie sprendimai dėl UAB „Baltijos šprotai“ priklausančio laivo „Gilija“ pajėgumų nebuvo priimti, todėl byloje šis klausimas neturėtų būti
nagrinėjamas.
9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija su
Pareiškėjų skundu nesutiko ir atsiliepime prašė jį atmesti. Žemės ūkio ministerijos pozicija grindžiama iš esmės tais pačiais motyvais, kuriuos nurodė atsakovas.
10. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Banginis“ ir UAB „Baltijos šprotai“ su
skundu taip pat nesutiko ir atsiliepime prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad
2014 m. gruodžio 23 d. UAB „Banginis“ akcininkai priėmė sprendimą pradėti bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu atskiriant tam tikrą bendrovės dalį ir šiai daliai
priskirto turto, teisių ir pareigų pagrindu sukuriant bendrovę UAB „Baltijos šprotai“.
2014 m. gruodžio 23 d. patvirtintos UAB „Banginis“ atskyrimo sąlygos. Vadovaujantis
Žuvininkystės įstatymo 142 straipsniu, atskyrimo pagrindu įsteigta bendrovė UAB
„Baltijos šprotai“ nebuvo su UAB „Banginis“ susijęs ūkio subjektas. 2015 m. vasario 9 d.
tarp UAB „Baltijos šprotai“ ir UAB „Banginis“ buvo pasirašytas turto, teisių ir įsipareigojimų perdavimo–priėmimo aktas Nr. 02/19 (duomenys neskelbtini). 2015 m. vasario 12 d.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Žemės ūkio ministerijai pateikė išaiškinimą
Nr. (1.11.)7R-1000 dėl žvejybos kvotų skyrimo reorganizavimo pagrindu įsteigtam juridiniam asmeniui. Minėtame rašte nurodyta, kad reorganizavimo pagrindu įsteigtam ūkio
subjektui buvo galima perduoti kvotas bei istoriškumo pagrindu paremtą žvejybos istoriją. Taigi UAB „Baltijos šprotai“ žvejybos kvotos įgytos vadovaujantis teisės aktais.
11. Kvotos apskaičiuotos teisėtai ir pagrįstai, kadangi pagal Protokolo 2.2 papunktį,
iš 587 t skirstytų strimelių kvotų UAB „Banginis“ skirtos 175 t, t. y. 29,8 proc. visų strimelių žvejybos galimybių. Iš 808 t skirstytų strimelių kvotų UAB „Banginis“ skirta 252 t,
t. y. 31,1 proc. visų strimelių žvejybos galimybių. Pareiškėjų argumentai dėl netinkamai
apskaičiuotos UAB „Banginis“ kvotos dalies paremti tikrovės neatitinkančiais faktais, nepagrįstais ir nedetalizuotais samprotavimais. Argumentai dėl tariamo poveikio Komisijai
taip pat nepagrįsti, o argumentai dėl laivo „Gilija“ nesusiję su ginču, kadangi nebuvo
sprendžiama dėl žvejybos laivo „Gilija“ pajėgumų teisėtumo. Pareiškėjai neginčija jiems
paskirtų žvejybos kvotų dydžio. Vadinasi, jie sutiko su jiems skirta kvotų dalimi ir manė,
kad jiems paskirta metinė papildomų kvotų dalis buvo teisėta ir pagrįsta. Taigi, net ir tuo
atveju, jeigu būtų patenkintas Pareiškėjų skundas, jiems nebūtų pakeista teisėtai ir pagrįstai paskirta papildomų žvejybos kvotų 2015 metams dalis.
II.
12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimu
pareiškėjų UAB „Stekutis“, AB „Senoji Baltija“, UAB „Prekybos namai „Aistra“ ir UAB
„Spika“ skundą atmetė.
13. Teismas nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m.
kovo 27 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I492-4/2014 pripažino, jog žemės
ūkio ministro 2013 m. taisyklių 19 punktas tiek, kiek jame nustatytas žuvų kvotų skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007–2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį (tačiau už
2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui paskirta kvota), skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje
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Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio, prieštaravo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui. Šioje byloje nurodyta, kad 2013 m.
taisyklių 19 punkte įtvirtintu teisiniu reguliavimu iš esmės ribojama ūkio subjektų, užsiimančių ar pageidaujančių užsiimti šprotų ir strimelių žvejyba Baltijos jūroje, ūkinės
veiklos laisvė, kadangi ūkio subjektams, kurie 2007–2012 m. negaudė strimelių ar šprotų
Baltijos jūroje ar jų sugavo mažai, buvo iš esmės apribojama galimybė užsiimti atitinkama žvejyba ateinančiais metais. Tokio pobūdžio ūkinės veiklos ribojimas gali būti nustatytas tik įstatyme. Atsižvelgiant į nurodytą sprendimą, buvo parengti Žuvininkystės įstatymo pakeitimai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. šis įstatymas buvo papildytas 171 straipsniu,
nustatančiu bendruosius žvejybos galimybių Baltijos jūroje paskirstymo principus.
14. Teismas nustatė, kad 2015 m. gegužės 11 d. įvyko Komisijos posėdis, kurio metu priimti nutarimai buvo užfiksuoti Protokole. Pirmuoju darbotvarkės klausimu
Komisija nutarė, jog 2014 m. lapkričio 10 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1221/2014
Europos Komisija Lietuvai patvirtino papildomas strimelių (žvejojamų 25–27, 28.2,
32 TJTT pakvadračiuose), šprotų (žvejojamų 22–32 TJTT pakvadračiuose) žvejybos
kvotas 2015 metams. Įvertinus priekrantėje žvejojantiems ūkio subjektams skiriamas
(Žuvininkystės įstatymo 171 str. 7 d.) ir aukciono būdu skirstomas (Žuvininkystės įstatymo 171 str. 8 d.) žvejybos galimybes, atviroje Baltijos jūroje žvejojantiems ūkio subjektams gali būti skirstomos 587 t strimelių ir 808 t šprotų žvejybos kvotos.
15. Antruoju darbotvarkės klausimu Komisija svarstė dėl žvejybos Baltijos jūroje
kvotų skyrimo atviros Baltijos jūros žuvų išteklių naudotojams ir įvertinusi ūkio subjektų prašymus, atsižvelgusi į pateiktą 2015 m. gegužės 5 d. Žemės ūkio ministerijos Teisės
departamento pažymą Nr. IT-20(14.11) ir vadovaudamasi Taisyklėmis, pirmuoju etapu
nutarė skirti papildomas žvejybos kvotas 2015 metams, iš kurių – pareiškėjams UAB
„Prekybos namai „Aistra“ (31 t strimelių ir 15 t šprotų), UAB „Spika“ (4 t strimelių ir 41 t
šprotų), UAB „Stekutis“ (21 t strimelių ir 1 t šprotų), AB „Senoji Baltija“ (52 t šprotų ir nė
vienos tonos strimelių), tretiesiems asmenims UAB „Banginis“ (175 t strimelių ir 252 t
šprotų), UAB „Baltijos šprotai“ (202 t strimelių ir 285 t šprotų), UAB „Grinvita“ (29 t strimelių ir 49 t šprotų) ir UAB „Baltlanta“ (23 t strimelių ir 16 t šprotų).
16. Pasak teismo, pareiškėjai, prašydami panaikinti Protokolo 2.2 papunkčio dalį,
kelia ginčą dėl Lietuvai skirtų strimelių ir šprotų papildomų žvejybos kvotų 2015 metams
paskirstymo UAB „Banginis“, UAB „Baltijos šprotai“, UAB „Grinvita“ ir UAB „Baltlanta“
teisėtumo.
17. Dėl pareiškėjų argumento, kad Protokolo 2.2 papunktyje įtvirtinti sprendimai
nebuvo priimti, o Komisijai buvo daromas poveikis, teismas pastebėjo, kad Žuvininkystės
tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 18 įsakymu Nr. V1-24 iš aštuonių asmenų buvo sudaryta Komisija, taip pat patvirtintas komisijos darbo reglamentas. Šio reglamento 5 ir
14 punktuose nustatyta, jog Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kuriuose Komisijos
nutarimai priimami bendru sutarimu; jei bendru sutarimu nutarimo nepavyksta priimti, jie priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Tuo
atveju, jei Komisijos narių nuomonės nesutampa, atskirosios Komisijos narių nuomonės įrašomos į protokolą. Reglamento 18 ir 19 punktuose nustatyta, jog Komisijos posėdžiai protokoluojami (nurodoma posėdžio data, numeris, dalyviai, svarstyti klausimai
ir priimti nutarimai), pasirašomi ir pateikiami komisijos nariams, kurie per vieną darbo dieną gali pareikšti pastabas dėl protokolo. Per šį terminą pastabų nepateikus, laiko202
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ma, kad protokolo projektui pritarta ir jis pasirašomas. Teismas nustatė, kad 2015 m.
gegužės 11 d. posėdyje dalyvavo septyni iš aštuonių Komisijos nariai, todėl akivaizdu,
jog Komisijos posėdis buvo teisėtas. Protokole buvo nurodyti balsavimo dėl ginčijamo
Komisijos nutarimo rezultatai – Komisijos nutarimas buvo priimtas šešiems nariams balsavus „už“ ir vienam Komisijos nariui susilaikius. Protokole nebuvo duomenų apie tai,
jog Komisijos narys (-iai) būtų pareiškę atskirąją nuomonę svarstomais klausimais, nurodę apie jiems daromą poveikį ar nusišalinę nuo svarstymo procedūros. Protokolą pasirašė ir Komisijos pirmininkas, ir sekretorius, todėl jis suderintas su Komisijos nariais
Reglamento 18 ir 19 punktuose nustatyta tvarka.
18. Dėl Pareiškėjų teiginio, kad Protokolo 2.2 papunktyje įtvirtinti sprendimai
buvo neteisėti dėl to, kad nebuvo teisinio pagrindo tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Grinvita“ ir UAB „Baltlanta“ skirti individualias žvejybos galimybes, nes šios
bendrovės 2013 m. pardavė joms priklausiusius žvejybos laivus ir pasitraukė iš žvejybos
Baltijos jūroje, teismas pažymėjo, kad pareiškėjai pagrįstai nurodė, jog UAB „Grinvita“ ir
UAB „Baltlanta“ pardavė joms priklausiusius laivus, tačiau ši aplinkybė nesudarė pagrindo minėtoms bendrovėms neskirti žvejybos kvotų. Nurodytos bendrovės su 2015 m. balandžio 30 d. ir 2015 m. gegužės 5 d. prašymais Žuvininkystės tarnybai pateikė laivų nuomos sutartis (2015 m. sausio 27 d. laivo „Alfa“ nuomos sutartis Nr. l, 2015 m. sausio 28 d.
laivo „Atlant“ nuomos sutartis Nr. 01), kurios patvirtino, jog bendrovės 2015 m. (žvejybos kvotų skyrimo laikotarpiu) teisėtai nuomos teise valdė Lietuvos Respublikos žvejybos laivus. UAB „Grinvita“ ir UAB „Baltlanta“ pateikus prašymus, nurodžius norimų
gauti žuvų kvotų dydžius, laivus, kuriais numatoma žvejoti (pateikus šių laivų valdymą
patvirtinančias nuomos sutartis) bei nurodžius pasirenkamus 3 kalendorinius metus iš 7
paskutinių, Komisija pagrįstai vertino šiuos bendrovių prašymus ir Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio bei Taisyklių 23, 27 ir 28 punktų pagrindu skyrė bendrovėms žvejybos
kvotas.
19. Dėl Pareiškėjų argumento, kad Komisija UAB „Banginis“ skyrė 40 proc. visų
skirstomų žvejybos galimybių, nors ji bendrovei UAB „Baltijos šprotai“ perleido dalį strimelių ir šprotų žvejybos galimybių, teismas nurodė, kad Komisijos posėdžio metu buvo
skirstoma 587 t strimelių ir 808 t šprotų. UAB „Banginis“ atitinkamai buvo skirta 175 t
strimelių ir 252 t šprotų, t. y. 29,8 proc. strimelių (100/587 × 175) ir 31,1 proc. šprotų
(100/808 × 252) papildomos žvejybos kvotos.
20. Dėl Pareiškėjų pozicijos, jog nebuvo teisinio pagrindo UAB „Baltijos šprotai“
skirti individualias žvejybos galimybes, nes įmonė įregistruota 2015 m. vasario 9 d. ir
veiklą pradėjo vykdyti tik 2015 m., teismas pažymėjo, kad bendrovė įsteigta reorganizavus atskyrimo būdu UAB „Banginis“ šios bendrovės turto, teisių ir įsipareigojimų pagrindu. 2014 m. gruodžio 23 d. UAB „Banginis“ atskyrimo sąlygose numatyta (duomenys
neskelbtini).
21. Įvertinęs Pareiškėjų posėdžio metu išsakytus argumentus, jog teisė pretenduoti į žvejybos kvotas pagal istorinius sugavimų duomenis negali būti perduodama kitam
ūkio subjektui, teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –
ir CK) 1.97 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta daiktų ir turto apyvartumo prezumpcija, pagal
kurią daiktai, kurie yra išimti iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota, turi būti
įsakmiai nurodyti įstatymuose. Priešingu atveju laikoma, jog tų daiktų ar turto civilinė
apyvarta nėra apribota. Žuvininkystės įstatyme nėra numatyta apribojimų, draudžiančių
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reorganizavimo pagrindu steigiamam juridiniam asmeniui perduoti žvejybos kvotas ar
teises į jų gavimą. Dėl šių motyvų aptarti Pareiškėjų argumentai teismo atmesti.
22. Dėl pareiškėjų teiginio, jog reorganizavus UAB „Banginis“, jam ir UAB
„Baltijos šprotai“ skirta apie 80 proc. atitinkamų žuvų rūšių žvejybos galimybių, teismas
nurodė, kad Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 6 dalyje nustatytas imperatyvus apribojimas vienam ūkio subjektui, įskaitant su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti šio įstatymo 142 straipsnio 12–19 dalyse, turėti daugiau nei 40 proc. kiekvienos
žuvų rūšies Lietuvos Respublikai skirtų žvejybos galimybių. Posėdžio metu išsakyti teiginiai, jog bendrovės veikia tuo pačiu adresu ir turi tuos pačius vadovus, nepripažinti pagrįstais, bendrovių buveinės buvo skirtingais adresais, o jų vadovais nebuvo tie patys asmenys. Kitų argumentų ar įrodymų, kurie leistų spręsti, jog minėtos bendrovės yra susiję
ūkio subjektai, pareiškėjai nenurodė. Atsižvelgiant į tai, jog Komisijai buvo pateikti akcijų
pirkimo–pardavimo sutarties ir išplėstinio juridinių asmenų registro išrašai, daryta išvada, jog Komisija vertino bendroves Žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 12–19 dalyse
nurodytu aspektu.
23. Dėl pareiškėjo UAB „Spika“ prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos
Konstitucinį Teismą dėl Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1–6, 8 ir 9 dalyse įtvirtintų bendrųjų žvejybos galimybių Baltijos jūroje paskirstymo principų atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 7, 46 straipsniams ir konstituciniams principams, teismas paaiškino, kad pagrįstų abejonių dėl nurodyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai
jam nekilo. Įstatyme įtvirtinti bendrieji žvejybos galimybių Baltijos jūroje paskirstymo
principai, numatantys, jog individualios žvejybos galimybės skirstomos ne tik pagal ūkio
subjektų istorinę dalį, kuri, be kita ko, gali būti sumažinta arba padidinta, atsižvelgiant į
šio straipsnio 7 dalyje nurodytus kriterijus, bet ir aukciono būdu, t. y. sudaromos objektyvios galimybės ūkio subjektams varžytis dėl norimo kvotų kiekio ir tokiu būdu didinti
istorinę dalį. Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 6 dalyje įtvirtintu apribojimu individualioms žvejybos galimybėms (ne daugiau nei 40 proc. Lietuvos Respublikai skirtų žvejybos galimybių) siekiama užtikrinti konkurenciją ir išvengti koncentracijos.
III.
24. Pareiškėjai UAB „Spika“ ir AB „Senoji Baltija“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas
šiais argumentais:
1.1. Teismas, nustatęs, jog UAB „Grinvita“ ir UAB „Baltlanta“ kvotas gavo teisėtai,
neįvertino tam tikrų esminių aplinkybių. UAB „Grinvita“ 2013 metais UAB „Monistico“
pardavė laivus „Preila“ ir „Alfa“. Laivas „Preila“ buvo sunaikintas, todėl Protokolo priėmimo metu UAB „Monistico“ nuosavybės teise valdė tik vieną Lietuvoje registruotą
žvejybos laivą – „Alfa“. Šį laivą UAB „Grinvita“ ir išsinuomojo. UAB „Grinvita“ ir UAB
„Monistico“ prašymų skirti kvotas pateikimo metu nurodė valdančios tą patį laivą „Alfa“,
tik skirtingais pagrindais (atitinkamai nuomos teise ir nuosavybės teise), tuo siekdamos įrodyti, jog atitinka Taisyklių 12 punkto ir Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio
reikalavimams. Pareiškėjų žiniomis, taip pat pasielgė UAB „Baltlanta“ ir UAB „Laivitė“,
prašymuose nurodydamos tą patį UAB „Laivitė“ nuosavybės teise priklausantį ir UAB
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„Baltlanta“ išsinuomotą laivą „Atlant“. Akivaizdu, kad du ūkio subjektai negali vienu metu valdyti to paties daikto taip, kaip tai suprantama pagal CK 4.22 straipsnį, todėl
būtina nustatyti, kas faktiškai valdo laivus „Alfa“ ir „Atlant“, ir tik šiuos asmenis pripažinti atitinkančiais teisės aktų reikalavimus.
1.2. Nesutiktina, kad Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti istoriniai žuvies sugavimo kiekiai yra civilinių teisių objektas. Istorinė dalis yra ūkio subjekto
patirtis, įgyta vykdant verslinę žvejybą, todėl ji nėra civilinės apyvartos objektas ir negalėjo būti perduota atskyrimo būdu įsteigtai UAB „Baltijos šprotai“. Patirtis yra įgyjama, o
ne perleidžiama. Teismas nepagrįstai sutapatino istorinę dalį su teise į žvejybos kvotas.
1.3. Perleidus po 40 proc. strimelių ir šprotų perleidžiamųjų teisių UAB „Baltijos
šprotai“, UAB „Banginis“ liko 38,254577 proc. strimelių ir 36,182709 proc. šprotų perleidžiamųjų teisių. Pagal tuo metu galiojusio Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio
6 dalį, vienam ūkio subjektui negali tekti teisė turėti daugiau nei 40 proc. visų Lietuvos
Respublikai skirtų kvotų (žvejybos galimybių), todėl UAB „Banginis“ ir UAB „Baltijos
šprotai“ pasidalijo žvejybos kvotas, kurių UAB „Banginis“ nebeturėjo, t. y. bendrovės galėjo pasidalinti ne daugiau nei 40 proc. kvotų, bet pasidalino 78,254577 proc. strimelių ir
76,182709 proc. šprotų kvotų.
1.4. Pareiškėjai apeliaciniame skunde prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnis atitinka Konstituciją. Pareiškėjai
teigia, kad teismas klaidingai nustatė, jog teisė dalyvauti aukcione dėl žvejybos kvotų sudaro pakankamas galimybes tiek konkuruoti, tiek ir didinti savo istorinę dalį, nes
aukciono būdu paskirstoma tik 5 proc. visų žvejybos galimybių. Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 dalyje numačius, jog skirstant individualias žvejybos galimybes
ūkio subjektams, apskaičiuojama, kokią Lietuvos Respublikai skirtų atitinkamos rūšies
žuvų žvejybos galimybių dalį per bet kuriuos kiekvieno ūkio subjekto pasirinktus 3 kalendorinius metus iš 7 paskutinių kalendorinių metų vidutiniškai sudarė ūkio subjekto
sugautos tos rūšies žuvų kiekis (istorinė dalis), individualios žvejybos galimybės žvejybos limito apskaičiavimas tapo tiesiogiai priklausomas nuo istorinės dalies, o jos neturintys ūkio subjektai gali pretenduoti tik į 5 proc. visai Lietuvos Respublikai skirtų žvejybos galimybių dalį, ją paskirstant aukciono būdu. Ankstesnėje Žuvininkystės įstatymo
redakcijoje individualių žvejybos galimybių skirstymo ūkio subjektams ir kvotų skyrimo
principai nebuvo nustatyti. Kvotų skyrimo tvarka buvo aprašyta 2013 m. taisyklėse, kurių 19 punktą tiek, kiek jame kvotos skirstomos atsižvelgiant į per 5 metus sugautą žuvų
kiekį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino prieštaraujančiu įstatymams 2014 m. kovo 27 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I492-4/2014, o Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba 2014 m. liepos 16 d. nutarime Nr. 2S-7/2014 pripažino
diskriminaciniu naujų ūkio subjektų atžvilgiu.
1.5. Žuvininkystės įstatymą papildžius 171 straipsniu, buvo įsibrauta į iki tol galiojusio teisinio reguliavimo sritį ir santykių, atsiradusių iki šios nuostatos įsigaliojimo,
pagrindu sukurtos neigiamos teisinės pasekmės, t. y. ūkio subjektams, neturintiems istorinės dalies (anksčiau intensyviai nevysčiusiems, nevykdžiusiems verslinės žvejybos
veiklos, perleidusiems kvotas (nežinojusiems, kad ateityje iš jų bus reikalaujama tokio
elgesio), naujiems ūkio subjektams) nuo 2015 m. iš esmės apribota galimybė užsiimti atitinkama veikla. Be to, toks teisinis reguliavimas lemia, kad didžiausius istorinius žuvų sugavimo rodiklius turintys ūkio subjektai gali gauti didžiausią individualios žvejybos gali205
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mybių dalį, o atitinkamai mažesnius rodiklius turintys ūkio subjektai gali pretenduoti tik
į nedidelę šių galimybių dalį. Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1–6, 8 ir 9 dalys lemia
neigiamus teisinius padarinius, priklausančius nuo aplinkybių, egzistavusių iki šio teisės
akto įsigaliojimo 2015 m. sausio 1 d. Taigi taip pažeidžiama Konstitucijos 46 straipsnyje
įtvirtinta asmenų ūkinės veiklos laisvė ir konkurencija žuvininkystės rinkoje, o didžioji dalis Lietuvos Respublikai skirtų atitinkamos rūšies žuvų žvejybos galimybių realiai išlieka vieno ūkio subjekto (ir jo teisių perėmėjo) rankose.
25. Pareiškėjas UAB „Spika“ rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, jog UAB
„Banginis“ nebuvo reorganizuota – jai taikyta atskyrimo procedūra. Pareiškėjo teigimu,
bendrovės reorganizavimas ir bendrovės atskyrimas yra skirtingus teisinius padarinius
sukeliančios procedūros. UAB „Baltijos šprotai“ iš UAB „Banginis“ galėjo pereiti turtas
(laivas „Gilija“), turtinės teisės, bet ne istorinė dalis, kuri nėra civilinės teisės objektas. Be
to, UAB „Banginis“ ir UAB „Baltijos šprotai“ yra susiję ūkio subjektai, valdomi tų pačių
asmenų, o atskyrimas buvo formalus veiksmas, siekiant išvengti Žuvininkystės įstatymu
imperatyviai nustatyto ribojimo, pagal kurį kiekvienas ūkio subjektas, įskaitant su juo
susijusius ūkio subjektus, negali turėti daugiau nei 40 procentų kiekvienos žuvų rūšies
Lietuvos Respublikai skirtų žvejybos galimybių.
26. Pareiškėjai UAB „Stekutis“ ir UAB „Prekybos namai „Aistra“ apeliaciniame
skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimą ir Pareiškėjų skundą patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas
iš esmės tais pačiais motyvais, kaip ir pareiškėjų UAB „Spika“ bei AB „Senoji Baltija“
apeliacinis skundas.
27. Atsakovas Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prašo apeliacinius skundus atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1.1. Vadovaujantis Taisyklių 23 punktu ir Žuvininkystės įstatymo 171 straipsniu,
nei teismas, nei Komisija neprivalėjo įvertinti, kuris subjektas – UAB „Monistico“ ar UAB
„Grinvita“, AB „Laivitė“ ar UAB „Baltlanta“ – faktiškai naudosis žvejybos laivais. UAB
„Grinvita“ ir UAB „Baltlanta“ Komisijai pateikė reikiamus dokumentus, todėl nebuvo teisinio pagrindo šioms bendrovėms neskirti žvejybos kvotų. Faktinis daikto valdytojas yra
nustatomas išduodant verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimą, kuris išduodamas atskirai dėl kiekvieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo eksploatavimo. Be to, nesutiktina,
kad keli ūkio subjektai negali teisėtais pagrindais valdyti to paties laivo, nes, pavyzdžiui,
nuosavybės teise laivą valdantis ūkio subjektas gali žvejoti jam skirtą žvejybos kvotą vienu metu, o kitas subjektas, tą patį laivą valdantis nuomos pagrindais, – kitu metu.
1.2. 2013 m. taisyklių 17 ir 21 punktuose buvo numatyta žuvų išteklių naudotojų
teisė perleisti perleidžiamąją žvejybos teisę ar jos dalį iki šios teisės galiojimo laikotarpio
pabaigos, todėl su UAB „Grinvita“ ir UAB „Baltlanta“ įvykdytu šių teisių perleidimu susiję pareiškėjo argumentai nėra pagrįsti.
1.3. Žuvininkystės įstatymas nenumato jokių apribojimų, dėl kurių reorganizavimo pagrindu ūkio subjektams negali būti perduotos žvejybos kvotos ar kitos su žvejybos
kvotomis susijusios istorinių sugavimų teisės. Atsižvelgusi į teisinį reguliavimą ir UAB
„Banginis“ atskyrimo sąlygas, Komisija UAB „Baltijos šprotai“ žvejybos kvotas Baltijos
jūroje paskirstė pagal šiai bendrovei perduoto laivo „Gilija“ sugavimo duomenis.
1.4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. kovo 27 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I492-4/2014 konstatavo, jog 2013 m. taisyklių 19 punk206
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tas tiek, kiek jame nustatytas žvejybos kvotų skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007–
2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį (tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir
strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui skirta kvota), skaičiuojant nuo viso Lietuvos
Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio, prieštaravo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad tokio pobūdžio ūkinės veiklos ribojimas gali būti nustatytas tik įstatyme, todėl ministras įgyvendinamajame teisės akte, t. y.
2013 m. taisyklių 19 punkte nustatydamas esmines ūkinės veiklos sąlygas ir ribojimo kriterijus, veikė ultra vires. Atsižvelgiant į šį sprendimą, Žuvininkystės įstatymas buvo papildytas 171 straipsniu. Pareiškėjai dalyvavo svarstant šį Žuvininkystės įstatymo pakeitimą ir
galėjo teikti pastabas bei pasiūlymus.
28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija prašo pareiškėjų apeliacinius skundus atmesti, atsižvelgiant į šiuos argumentus:
1.1. Vadovaujantis Taisyklių 23 punktu ir Žuvininkystės įstatymo 171 straipsniu,
Komisija, prieš suteikdama žvejybos kvotas, neprivalėjo ir negalėjo nustatyti, ar UAB
„Grinvita“ ir UAB „Baltlanta“ faktiškai valdo bei eksploatuoja šiuos laivus. Žuvininkystės
įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ūkio subjektai turi teisę užsiimti versline
žvejyba jūrų vandenyse tik turėdami verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimą, išduodamą atskirai dėl kiekvieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo eksploatavimo. Ūkio
subjektas gali kreiptis dėl verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimo išdavimo tik turėdamas žvejybos kvotą. Šiame leidime yra pažymima, kuriam ūkio subjektui bei kuriam
laikotarpiui yra išduotas leidimas užsiimti versline žvejyba jūrų vandenyse eksploatuojant tam tikrą žvejybos laivą. Taigi faktinis laivo valdytojas yra nustatomas pagal išduotą
galiojantį leidimą, o ne pagal laivo nuomos sutartį, tačiau šią sutartį ūkio subjektas turi
pateikti prašydamas skirti žvejybos kvotą.
1.2. Pareiškėjo teiginys, jog UAB „Grinvita“ ir UAB „Baltlanta“ 2014 m. sausio
31 d. kitoms įmonėms perleidus perleidžiamąsias teises, nebuvo teisinio pagrindo šioms
bendrovėms skirti individualių žvejybos galimybių, taip pat klaidingas. 2013 m. taisyklių
21 punkte buvo numatyta žuvų išteklių naudotojų teisė perduoti perleidžiamąją žvejybos
teisę iki šios teisės galiojimo pabaigos. Perleidžiamoji žvejybos teisė ir istorinė dalis yra
skirtingos sąvokos, kurių sąryšio žuvininkystę reglamentuojantys teisės aktai neaprašo.
1.3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I492-4/2014 pripažinta, kad 2013 m. taisyklių 19 punktas
pirmiau nurodyta apimtimi prieštaravo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 punktui, pagal kurį administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymu. Atsižvelgiant į šį sprendimą, atitinkamos
nuostatos buvo įtvirtintos įstatyme, t. y. Žuvininkystės įstatymą papildant 171 straipsniu.
1.4. Komisija, priimdama sprendimus, vertino UAB „Banginis“ ir UAB „Baltijos
šprotai“ Žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio aspektu ir nustatė, kad šie ūkio subjektai
nėra susiję. Pareiškėjai nepateikė argumentų ar įrodymų, leidžiančių spręsti priešingai.
Be to, bendrovės pasidalijo ne skirtomis žvejybos galimybėmis, o istoriniais duomenimis,
todėl pareiškėjų teiginys dėl pasidalintų kvotų dydžių nepagrįstas. UAB „Baltijos šprotai“
perleisti istoriniai duomenys, priešingai nei teigia pareiškėjai, yra civilinių teisių objektas,
todėl jie buvo perleisti teisėtai, todėl jų pagrindu šiai bendrovei galėjo būti skirtos individualios žvejybos galimybės.
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29. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Banginis“ ir UAB „Baltijos šprotai“ pateiktuose atsiliepimuose prašo pareiškėjų apeliacinius skundus atmesti, nurodydami šiuos
argumentus:
1.1. Vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 142 straipsniu, UAB „Baltijos šprotai“
yra su UAB „Banginis“ nesusijęs ūkio subjektas. Pareiškėjai šios aplinkybės neginčija.
Pareiškėjai neginčija ir jiems patiems suteiktų žvejybos kvotų dydžių, vadinasi, jie su jomis sutinka.
1.2. 2014 m. gruodžio 23 d. UAB „Banginis“ akcininkai priėmė sprendimą pradėti bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu. Tą pačią dieną patvirtintos UAB „Baltijos
šprotai“ atskyrimo nuo UAB „Banginis“ sąlygos. 2015 m. vasario 9 d. taip jų buvo pasirašytas turto, teisių ir įsipareigojimo perdavimo–priėmimo aktas. 2015 m. vasario 12 d.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Žemės ūkio ministerijai pateikė išaiškinimą
Nr. (1.11.)7R-1000, kuriame nurodė, kad kvotų bei žvejybos istorijos perdavimas reorganizavimo pagrindu įsteigtai bendrovei yra galimas. Kaip teisingai nustatė teismas, UAB
„Banginis“ buvo skirtos 29,8 proc. strimelių ir 31,1 proc. šprotų papildomos žvejybos galimybės, o ne 40 proc. visų skirstomų žvejybos plotų, kaip teigia pareiškėjai.
1.3. Vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 ir 4 dalimis, ūkio subjekto sugautų žuvų kiekis, kaip verslinės žvejybos rezultatas, akivaizdžiai yra turtinė
vertybė, nes ūkio subjektui suteikia konkrečias teises, t. y. teisę pretenduoti į žvejybos
kvotas, todėl istorinė dalis laikytina civilinės teisės objektu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4421177/2009). Priešingas šių nuostatų aiškinimas, t. y. istorinės dalies pripažinimas patirtimi, iš esmės apribotų įmonių teisę parduoti verslo dalį ar vykdyti reorganizaciją siekiant
optimizuoti veiklą. Toks aiškinimas taip pat prieštarautų Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 daliai bei ją įgyvendinančios šeštosios tarybos direktyvos Nr. 82/891/EEB dėl akcinių bendrovių skaidymo 17 straipsniui. Be to, net istorinę dalį pripažinus patirtimi, Pareiškėjų teiginys, kad patirtis negali būti perduodama, yra
nepagrįstas.
1.4. Pareiškėjų argumentas, kad UAB „Banginis“ ir UAB „Baltijos šprotai“ pasidalijo daugiau nei 40 proc. visų Lietuvos Respublikai skirtų kvotų, t. y. 78,254577 proc.
strimelių ir 76,182706 proc. šprotų kvotų, yra klaidingas. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. (iki
2013 m. taisyklių galiojimo pabaigos) žvejybos Baltijos jūroje kvotos buvo skirstomos
pagal perleidžiamąsias žvejybos teises, kurių dydžiai buvo nustatyti Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V1-28. 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus
Žuvininkystės įstatymo pakeitimams ir priėmus Taisykles, žvejybos kvotos 2016 metams
pradėjo būti skirstomos pagal Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnyje nustatytus principus. Taigi 78,254577 proc. strimelių ir 76,182706 proc. šprotų procentiniai dydžiai, nurodyti bendrovių atskyrimo sąlygose, yra ne žvejybos kvotos, o perleidžiamosios žvejybos teisės. Be to, kadangi žvejybos kvotos yra skiriamos konkretiems metams, pareiškėjų
argumentas, kad buvo pasidalintos žvejybos kvotos, kurių UAB „Banginis“ nebeturėjo,
taip pat nepagrįstas. 2015 m. vasario 9 d. priėmimo–perdavimo aktu tretieji suinteresuoti
asmenys kvotų nepasidalijo, kaip klaidingai teigia pareiškėjai. Kvotos UAB „Baltijos šprotai“ 2015 metams buvo suteiktos Komisijos sprendimu.
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IV.
30. Nagrinėdamas apeliacinius skundus, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą
(toliau – Teisingumo Teismas) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar
2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013
dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB)
Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (toliau – ir
Reglamentas Nr. 1380/2013), 17 straipsnis ir 2 straipsnio 5 dalies c punktas, atsižvelgiant
į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 20 straipsnius, aiškintini taip, kad
valstybei narei naudojantis 16 straipsnio 6 dalyje nustatyta diskrecija, draudžiama pasirinkti jai paskirtų žvejybos kvotų paskirstymo metodą, lemiantį nevienodas sąlygas šioje
srityje veiklą vykdantiems ūkio subjektams varžytis dėl didesnio žvejybos galimybių kiekio, net jei toks metodas yra pagrįstas skaidriu ir objektyviu kriterijumi.
31. Atsakydamas į šį prašymą, Teisingumo Teismas 2018 m. liepos 12 d. sprendime byloje UAB „Spika“ ir kt. prieš Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos (C-540/16, EU:C:2018:565, toliau – ir Teisingumo Teismo sprendimas
Spika byloje) konstatavo, kad Reglamento Nr. 1380/2013 16 straipsnio 6 dalis, 17 straipsnis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 20 straipsniai aiškintini taip,
kad jiems neprieštarauja valstybės narės teisės aktas, kuriame ši valstybė nustatė žvejybos
galimybių paskirstymo metodą, kuris, nors ir grindžiamas skaidriu ir objektyviu paskirstymo kriterijumi, gali lemti skirtingą ūkio subjektų, valdančių su jos vėliava plaukiojančius žvejybos laivus, vertinimą, jei šiuo metodu siekiama vieno ar kelių Europos Sąjungos
pripažįstamų bendrojo intereso tikslų ir paisoma proporcingumo principo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
V.
32. Byla pagal pareiškėjų apeliacinius skundus 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 Administracinių bylų teisenos įstatymo redakciją, galiojusią iki 2016 m. liepos 1 d.
33. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl Komisijos posėdžio, vykusio 2015 m.
gegužės 7 d., protokolo 2.2 papunkčio dalies, kuria UAB „Banginis“ skirta 175 t strimelių
ir 252 t šprotų, UAB „Grinvita“ skirta 29 t strimelių ir 49 t šprotų, UAB „Baltlanta“ skirta
23 t strimelių ir 16 t šprotų, UAB „Baltijos šprotai“ skirta 202 t strimelių ir 285 t šprotų
kvotų, teisėtumo ir pagrįstumo.
34. Komisija atviroje Baltijos jūroje žvejojantiems konkretiems ūkio subjektams
papildomas strimelių ir šprotų žvejybos kvotas 2015 metams pirmuoju etapu paskirstė
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vadovaudamasi, be kita ko, žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38
patvirtintomis Individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklėmis (neteko galios nuo 2016 m. lapkričio 1 d.). Taisyklės nustato individualių žvejybos Baltijos
jūroje galimybių, išreikštų didžiausiu galimu sugauti tam tikros rūšies žuvų kiekiu, skyrimo ūkio subjektams tvarką (Taisyklių 1 p.). Taisyklių 17 punktas nustato, kad pirmuoju
etapu ūkio subjektui skiriama kvota – dalis Lietuvos Respublikai skirtos kvotos, kuri apskaičiuojama pagal Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalių nuostatas.
Komisija, vadovaudamasi Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, apskaičiuoja kiekvieno ūkio subjekto istorinę dalį, įvertina kiekvienam ūkio subjektui taikytinus Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus, atsižvelgdama į
vieno ūkio subjekto turimos tam tikros žuvų rūšies kvotos dydžiui taikomą apribojimą,
nustatytą Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 6 dalyje, apskaičiuoja kiekvienam ūkio subjektui, pateikusiam šių taisyklių 23 punkte nurodytus dokumentus, skirtinos Lietuvos
Respublikos kvotos dalį pagal šiame punkte nurodytą formulę (Taisyklių 27 p.).
35. Taisyklių 23 punkte įtvirtinta, kad ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti kvotas, per Taisyklėse nustatytą terminą Žuvininkystės tarnybai pateikia: prašymą, kuriame nurodo norimų gauti rūšių žuvų kvotų dydžius, laivo (-ų), kuriuo (-iais)
numato žvejoti, pavadinimą (-us), pasirenkamus 3 kalendorinius metus iš 7 paskutinių
kalendorinių metų, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 ir 2 dalyse,
informaciją apie naudojamus selektyvius žvejybos įrankius ir (ar) mažiau teršiančius
aplinką bei sunaudojančius mažiau energijos žvejybos laivus, jei ūkio subjektas pageidauja pritaikyti Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 4 dalies 2 punkto kriterijų; laivo (-ų)
nuomos sutarties (-ių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojami.
36. Taisyklės priimtos įgyvendinant 2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymą Nr. XII-1523 (įsigaliojo nuo
2015 m. sausio 1 d.), kuriuo Žuvininkystės įstatymas papildytas 171 straipsniu, nustatančiu bendruosius žvejybos galimybių Baltijos jūroje paskirstymo principus. Žuvininkystės
įstatymo (2015 m. sausio 1 d. įstatymo redakcija, kuria toliau remiamasi šiame teismo
procesiniame sprendime, išskyrus atskirai nurodytus atvejus) 171 straipsnio 1 dalyje
nustatytas individualių žvejybos galimybių paskirstymo ūkio subjektams, valdantiems
Lietuvos Respublikos žvejybos laivą, metodas, pagal kurį skirstant individualias žvejybos
galimybes ūkio subjektams apskaičiuojama, kokią Lietuvos Respublikai skirtų atitinkamos rūšies žuvų žvejybos galimybių dalį per bet kuriuos kiekvieno ūkio subjekto pasirinktus 3 kalendorinius metus iš 7 paskutinių kalendorinių metų vidutiniškai sudarė ūkio
subjekto sugautų tos rūšies žuvų kiekis (toliau – ir istorinė dalis). Žuvininkystės įstatymo
171 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad ūkio subjektui skiriamos individualios žvejybos galimybės yra lygios istorinei daliai, kuri gali būti sumažinta arba padidinta, atsižvelgiant į
šioje dalyje nurodytus kriterijus: 1) padidinama po 0,1 procento už kiekvieną parduotų
Lietuvos Respublikos teritorijoje atitinkamos rūšies žvejybos produktų dalį procentais,
skaičiuojamą nuo visų ūkio subjekto sugautų tos rūšies žvejybos produktų per ataskaitinius metus, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje; 2) atsižvelgiant į mažesnį ūkio subjekto
verslinės žvejybos poveikį aplinkai, padidinama 5 procentais už naudojamus selektyvius
verslinės žvejybos įrankius ir tausojančius gamtines buveines žvejybos būdus, taip pat
5 procentais – už mažiau teršiančius aplinką ir sunaudojančius mažiau energijos žvejybos
laivus; 3) sumažinama po 2 procentus už kiekvieną per ataskaitinius metus, nurodytus
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šio straipsnio 1 dalyje, padarytą sunkų pažeidimą ir po 0,5 procento. už kiekvieną per
ataskaitinius metus, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, padarytą verslinę žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, kuris nebuvo pripažintas sunkiu.
37. Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad vienas ūkio
subjektas, įskaitant su juo susijusius ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti šio įstatymo
142 straipsnio 12–19 dalyse, negali turėti daugiau kaip 40 procentų kiekvienos žuvų rūšies Lietuvos Respublikai skirtų žvejybos galimybių. Žuvininkystės įstatymas taip pat
nustato, kad bendram naudojimui priekrantės žvejybai atėmus Žuvininkystės įstatymo
171 straipsnio 7 dalyje nustatytas žvejybos galimybes, likusi nepaskirstyta pagal istorinę dalį Lietuvos Respublikai skirtų kiekvienos rūšies žuvų žvejybos galimybių dalis, bet
ne mažiau kaip 5 procentai, paskirstoma aukciono būdu Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka ūkio subjektams, valdantiems Lietuvos Respublikos žvejybos laivą, jei nebus
viršyta Žemės ūkio ministerijos nustatyta žvejybos pajėgumo riba atitinkamame geografiniame žvejybos rajone (Žuvininkystės įstatymo 171 str. 8 d.)
38. Taigi pagal nurodytą teisinį reguliavimą, Lietuvos Respublikai skirtos žvejybos
galimybės paskirstomos taikant metodą, kuris iš esmės grindžiamas ankstesnių duomenų
apie sužvejotus kiekius kriterijumi. Pagal šį kriterijų didžioji šių žvejybos galimybių dalis
paskirstoma, atsižvelgiant į ūkio subjekto pagauto konkrečios žuvų rūšies kiekio vidurkį
per 3 metus, ūkio subjekto pasirinktus iš 7 paskutinių kalendorinių metų. Istorinę dalį
turintys ūkio subjektai gali gauti žvejybos galimybes pateikdami kompetentingai valdžios
institucijai ankstesnius duomenis apie sužvejotus kiekius, o ūkio subjektams, kurie istorinės dalies neturi, paskirstoma tik likusi žvejybos galimybių dalis, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikai suteiktos kvotos dalį, likusią šias galimybes paskirsčius pagal istorinę dalį.
39. Žuvininkystės įstatymo 1 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad šiuo įstatymu siekiama suderinti žuvininkystės sektoriaus reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede. Nagrinėjimai bylai aktualus Reglamentas
Nr. 1380/2013, kurio 2 straipsnyje, skirtame bendros žuvininkystės politikos tikslams,
numatyta, kad vykdant bendrą žuvininkystės politiką užtikrinama, kad žvejybos ir akvakultūros veikla būtų aplinkosauginiu požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu ir būtų valdoma
tokiu būdu, kuris dera su tikslais užtikrinti naudą ekonominėje, socialinėje ir užimtumo
srityse ir padėti užtikrinti maisto tiekimą. Pagal bendrą žuvininkystės politiką žuvininkystės valdymui taikomas atsargumo metodas ir siekiama užtikrinti, kad gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų naudojami taip, kad atkurti ir išlaikyti žvejojamų rūšių populiacijų
dydžiai viršytų dydžius, kuriais gali būti užtikrintas didžiausias galimas tausios žvejybos
laimikis (2 str. 1–2 d.). Vykdant bendrą žuvininkystės politiką visų pirma sudaromos sąlygos ekonomiškai perspektyviam ir konkurencingam žvejybos ir perdirbimo sektoriui ir
sausumoje vykdomai su žvejyba susijusiai veiklai (2 str. 5 d. c p.), numatomos priemonės,
kuriomis siekiama pritaikyti laivynų žvejybos pajėgumus prie žvejybos galimybių lygių
laikantis 2 dalies, siekiant turėti ekonomiškai gyvybingus laivynus nepereikvojant jūrų
biologinių išteklių (2 str. 5 d. d p.), padedama užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį nuo
žvejybos veiklos priklausomiems asmenims, atsižvelgiant į priekrantės žvejybą ir socialinius bei ekonominius aspektus (2 str. 5 d. f p.), propaguojama priekrantės žvejybos veikla, atsižvelgiant į socialinius bei ekonominius aspektus (2 str. 5 d. i p.).
40. Reglamento Nr. 1380/2013 16 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kiekviena valstybė narė nusprendžia, kaip su jos vėliava plaukiojantiems laivams gali būti paskirstomos
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jai paskirtos žvejybos galimybės, kurioms netaikoma perleidžiamųjų žvejybos teisių sistema (pavyzdžiui, nustatant individualias žvejybos galimybes). Apie paskirstymo būdą
ji informuoja Komisiją. To paties reglamento 17 straipsnyje nurodyta, kad skirdamos
žvejybos galimybes, kuriomis jos gali pasinaudoti, kaip nurodyta 16 straipsnyje, valstybės narės taiko skaidrius ir objektyvius kriterijus, įskaitant aplinkosauginio, socialinio ir
ekonominio pobūdžio kriterijus. Taikytini kriterijai gali būti inter alia žvejybos poveikis
aplinkai, ankstesni duomenys apie nuostatų laikymąsi, indėlis į vietos ekonomiką ir ankstesni duomenys apie sužvejotus kiekius. Atsižvelgdamos į joms skirtas žvejybos galimybes, valstybės narės siekia teikti paskatas žvejybos laivams, naudojantiems selektyvius
žvejybos įrankius arba žvejybos būdus, kuriais daromas mažesnis poveikis aplinkai, pavyzdžiui, sunaudojama mažiau energijos ar daroma mažesnė žala buveinėms.
41. Minėta, kad Lietuvos Respublikai paskirtos žvejybos galimybės yra paskirstomos pagal Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnyje nustatytą tvarką, grindžiamą ankstesnių duomenų apie sužvejotus kiekius kriterijumi, t. y. istorine dalimi. Teisingumo
Teismas Spika byloje, išnagrinėtoje pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
prašymą priimti prejudicinį sprendimą, pateiktą nagrinėjant šią administracinę bylą,
konstatavo, kad įgyvendindamos Reglamentą Nr. 1380/2013, valstybės narės turi diskreciją, kuria naudodamosi, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1380/2013 17 straipsnio reikalavimus, turi taikyti „skaidrius ir objektyvius“ kriterijus (Teisingumo Teismo sprendimo
Spika byloje 27–28 p.). Teisingumo Teismas šioje byloje atsižvelgė į tai, kad istorinės dalies kriterijus yra aiškiai numatytas Reglamento Nr. 1380/2013 17 straipsnyje, taip pat
dėl minėto kriterijaus yra priimta teisės nuostata, t. y. Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnis, kuris, pateikiant nuorodą į atitinkamų ūkio subjektų istorinę dalį, grindžiamas
objektyviais duomenimis, kuriuos kompetentingos valdžios institucijos galėtų įvertinti ir
patikrinti, todėl sprendė, kad žvejybos galimybių paskirstymo metodas, grindžiamas istorine dalimi, atitinka Reglamento Nr. 1380/2013 17 straipsnyje nustatytus skaidrumo ir
objektyvumo kriterijus (Teisingumo Teismo sprendimo Spika byloje 31 p.).
42. Teisingumo Teismas sprendime Spika byloje taip pat tikrino, ar nustatant tokį paskirstymo metodą nėra pažeidžiami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau –
ir Chartija) 16 ir 20 straipsniai tuo atveju, jeigu šis metodas sukuria palankesnes sąlygas
ūkio subjektams, turintiems duomenų apie sugautų žuvų kiekio istorinę dalį, ūkio subjektų,
neturinčių tokios dalies, tačiau pageidaujančių patekti į žvejybos rinką ar padidinti savo sugaunamų žuvų kiekį, nenaudai. Atsižvelgiant į šiame teismo procesiniame sprendime aptartas nacionalinės teisės nuostatas, istoriniai ūkio subjektai gali gauti žvejybos galimybių
paprasčiausiai pateikdami kompetentingoms valdžios institucijoms ankstesnius duomenis
apie sužvejotus kiekius, o neistoriniams ūkio subjektams paskirstoma tik likusi žvejybos galimybių dalis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikai suteiktos kvotos dalį, likusią šias galimybes paskirsčius pagal istorinę dalį. Vadinasi, kaip pažymėjo ir Teisingumo Teismas sprendime Spika byloje, toks paskirstymo metodas gali pakenkti subjektų, neturinčių duomenų
apie sugautų žuvų kiekio istorinę dalį, laisvei užsiimti verslu, apribodamas jų teisę vykdyti
veiklą atitinkamoje rinkoje, ir lemti nepateisinamą skirtingą požiūrį į įvairių tipų ūkio subjektus (Teisingumo Teismo sprendimo Spika byloje 33 p.).
43. Chartijos 16 straipsnis įtvirtina laisvę užsiimti verslu ir juo suteikiama apsauga
apima laisvę užsiimti ekonomine ar komercine veikla, laisvę sudaryti sutartis ir konkurencijos laisvę (Teisingumo Teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimas Schaible, C-101/12,
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EU:C:2013:661, 25 p.). Chartijos 20 straipsnis įtvirtina bendrąjį vienodo požiūrio principą, pagal kurį reikalaujama, kad panašios situacijos nebūtų vertinamos skirtingai, o
skirtingos – vienodai, nebent toks vertinimas būtų objektyviai pateisinamas (Teisingumo
Teismo 2017 m. liepos 5 d. sprendimas Fries, C-190/16, EU:C:2017:513, 30 p.).
44. Teisingumo Teismo sprendimo Spika byloje 36 punkte nurodyta, kad iš
Chartijos 52 straipsnio 1 dalies matyti, kad bet koks šios Chartijos pripažintų teisių ir
laisvių įgyvendinimo apribojimas turi būti numatytas įstatymo ir nekeisti šių teisių ir
laisvių esmės. Be to, remiantis proporcingumo principu, tokie apribojimai galimi tik tuo
atveju, jei jie būtini ir tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendrojo intereso tikslus arba
reikalingi kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti.
45. Nagrinėjamoje byloje žvejybos galimybių paskirstymo metodas įtvirtintas teisės akte – Žuvininkystės įstatyme. Be to, šiame įstatyme nustatytas aukciono mechanizmas, sudarantis galimybę ūkio subjektams, neturintiems duomenų apie sugautų žuvų
kiekio istorinę dalį, gauti nepaskirstytų žvejybos galimybių dalį, likusią paskirsčius galimybes pagal istorinę dalį, aukciono būdu. Minimas įstatymas taip pat numato imperatyvų draudimą kuriam nors ūkio subjektui gauti daugiau kaip 40 procentų konkrečios žuvų
rūšies žvejybos galimybių. Todėl, kaip nurodė ir Teisingumo Teismas Spika byloje (šio
sprendimo 38 p.), aptariamas žvejybos galimybių paskirstymo metodas nelemia visiško
atitinkamos rinkos uždarymo. Vadinasi, taikant šį metodą, nėra pakeičiama Chartijos
16 straipsniu užtikrinamos laisvės esmė.
46. Kaip matyti iš Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 4 dalies, jame įtvirtintos
nuostatos, leidžiančios atsižvelgti į ypatingas ūkio subjektų situacijas (t. y. Žuvininkystės
įstatyme yra numatytas istorinės dalies didinimas arba mažinimas, atsižvelgiant į šiame įstatyme nurodytus kriterijus), todėl aptariamu metodu nėra pažeidžiamas vienodo požiūrio principas ir nėra pakeičiama teisių, kurias įvairūs ūkio subjektai turi pagal
Chartijos 20 straipsnį, esmė (Teisingumo Teismo sprendimo Spika byloje 39 p.).
47. Nagrinėjant tai, ar tokie Chartijos 16 ir 20 straipsniuose nustatytų laisvių apribojimai atitinka Sąjungos bendrojo intereso tikslą, Teisingumo Teismo sprendime
Spika byloje nurodyta, kad Žuvininkystės įstatyme yra nustatytos su Lietuvos vėliava plaukiojančių laivų žvejybos galimybės, taip reglamentuojant teisę žvejoti. Taigi šias
priemones pateisina bendros žuvininkystės politikos tikslas užtikrinti, kad žvejybos ir
akvakultūros veikla būtų aplinkosauginiu požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu, kaip tai numatyta Reglamento Nr. 1380/2013 2 straipsnio 1 dalyje. Tokiu metodu, kuris yra grįstas
istorine dalimi, siekiama užtikrinti, kad žvejybos galimybės pirmenybės tvarka būtų suteiktos ūkio subjektams, valdantiems laivyną, kurio žvejybos pajėgumai iš principo yra
tinkami atsižvelgiant į šias galimybes atitinkantį sugaunamų žuvų kiekį. Taigi tokiomis
aplinkybėmis šį metodą pateisina bendros žuvininkystės politikos tikslas, apie kurį kalbama Reglamento Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies d punkte, ir jis leidžia išlaikyti toje
nuostatoje numatytą ekonominį laivynų gyvybingumą. Be to, tokio paskirstymo metodo
nustatymą pateisina ir minėto straipsnio 5 dalies f punkte nurodytas socialinis ir ekonominis tikslas, nes laivynų ekonominio gyvybingumo išsaugojimas leidžia istoriniams
ūkio subjektams tęsti veiklą atitinkamoje rinkoje ir taip užtikrina tinkamą pragyvenimo
lygį nuo žvejybos veiklos priklausomiems asmenims. Kadangi Žuvininkystės įstatymo
171 straipsnyje įtvirtintu žvejybos galimybių paskirstymo metodu siekiama Reglamente
Nr. 1380/2013 nustatytų bendros žuvininkystės politikos tikslų, pripažintina, kad jis ati213
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tinka Sąjungos pripažįstamą bendrojo intereso tikslą, kaip tai suprantama pagal Chartijos
52 straipsnio 1 dalį (Teisingumo Teismo sprendimo Spika byloje 41–44 p.).
48. Vertinant aptariamo metodo proporcingumą, t. y. ar dėl šio metodo atsirandantys apribojimai yra tinkami jais siekiamiems tikslams įgyvendinti ir neviršija to,
kas būtina jiems pasiekti, pažymėtini Teisingumo Teismo sprendimo Spika byloje 47–
48 punktai, kuriuose Teisingumo Teismas nurodė, kad, pirma, dėl Žuvininkystės įstatyme numatyto žvejybos galimybių paskirstymo metodo šis teisės aktas leidžia išvengti
jūrų biologinių išteklių pereikvojimo ir jų atnaujinimo trikdymo ar kliūčių, antra, istorinė dalis yra didinama 5 procentais, jei ūkio subjektai naudoja gamtines buveines tausojančius žvejybos būdus, ir net dar 5 procentais, jei šie subjektai naudoja mažiau teršiančius aplinką ir mažiau energijos sunaudojančius žvejybos laivus. Dėl to laikytina, kad
Žuvininkystės įstatymas yra tinkamas užtikrinti žvejybos veiklos tvarumą aplinkosauginiu požiūriu, numatytą Reglamento Nr. 1380/2013 2 straipsnio 1 dalyje.
49. Šiame kontekste Teisingumo Teismas Spika byloje atkreipė dėmesį į tai, kad atsižvelgimas į istorinius duomenis apie sužvejotus kiekius leidžia istoriniams ūkio subjektams ateityje tikėtis gana stabilių žvejybos galimybių, palyginti su ankstesniais metais.
Todėl šie ūkio subjektai gali atlikti investicijų, dažnai didelių, kurias jie įgyvendino siekdami vykdyti veiklą atitinkamoje rinkoje, amortizaciją, ir planuoti veiklą, kuri būtina siekiant užtikrinti jų valdomo laivyno veiksmingumo išlaikymą. Taigi toks metodas yra tinkamas ir socialinių bei ekonominių tikslų, kuriais grindžiami Reglamento Nr. 1380/2013
2 straipsnio 5 dalies d ir f punktai, įgyvendinimui užtikrinti (Teisingumo Teismo sprendimo Spika byloje 49–50 p.).
50. Minėta, kad pagal Žuvininkystės įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą, istorinė dalis gali būti padidinta remiantis tam tikrais kriterijais, visų pirma – aplinkosauginiais
ar tais, kurie padeda vystyti vietos ekonomiką, arba sumažinta, atsižvelgiant į ūkio subjekto
padarytus pažeidimus. Minėta ir tai, kad vienas istorinis ūkio subjektas negali turėti daugiau kaip 40 procentų Lietuvos Respublikai skirtų konkrečios žuvų rūšies žvejybos galimybių. Galiausiai, žvejybos galimybių dalis, kuri laikantis pirmenybės tvarkos nebuvo paskirta istorinę dalį turintiems ūkio subjektams ir kuri turi sudaryti bent 5 procentus Lietuvos
Respublikai skirtų žvejybos galimybių, surengiant aukcioną yra paskirstoma kitiems ūkio
subjektams, valdantiems su Lietuvos vėliava plaukiojančius laivus. Atsižvelgiant į tai, galima
daryti išvadą, kuri atitinka ir Teisingumo Teismo sprendime Spika byloje išdėstytą preliminarią nuomonę (Teisingumo Teismo sprendimo Spika byloje 51–55 p.), kad aptariamas metodas ne tik nelemia to, kad žvejybos galimybės suteikiamos tik istorines dalis turintiems
ūkio subjektams, atsižvelgiant į jų turimas istorines dalis, bet ir leidžia nustatyti šių dalių
svorį remiantis tam tikrais objektyviais veiksniais. Tai reiškia, kad šis paskirstymo metodas
neviršija to, kas būtina Žuvininkystės įstatymu siekiamiems bendrojo intereso tikslams įgyvendinti, ir dėl to proporcingumo principo nepažeidžia.
51. Nustačius, kad istorine dalimi grindžiamu metodu, nustatytu Žuvininkystės
įstatymo 171 straipsnio 1 dalyje, siekiama Sąjungos pripažįstamų bendrojo intereso tikslų, kuriuos atitinka Žuvininkystės įstatymu siekiami tikslai, ir paisoma proporcingumo
principo, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendime Spika byloje pateiktus išaiškinimus, konstatuotina, kad Reglamento Nr. 1380/2013 16 straipsnio 6 daliai, 17 straipsniui,
Chartijos 16 ir 20 straipsniams neprieštarauja Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo metodas, kuris, nors ir grindžia214
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mas skaidriu ir objektyviu paskirstymo kriterijumi, gali lemti skirtingą vertinimą ūkio
subjektų, valdančių su jos vėliava plaukiojančius žvejybos laivus.
52. Pareiškėjai byloje kėlė klausimą dėl taikytino teisinio reguliavimo atitikties
Konstitucijos 7 bei 46 straipsniams ir Konstitucijoje įtvirtintiems sąžiningos konkurencijos, ūkio subjekto veiklos laisvės ir iniciatyvos principams bei draudimui monopolizuoti rinką. Nustačius, jog aptariama teisės norma (Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 1 dalis) atitinka Reglamentą Nr. 1380/2013 ir Chartiją, šiuo konkrečiu atveju netenka
prasmės vertinimas, ar yra pagrįstų abejonių dėl nustatyto teisinio reguliavimo atitikties
Konstitucijai pareiškėjų nurodyta apimtimi.
VI.
53. Pareiškėjai, ginčydami konkrečias tretiesiems suinteresuotiems asmenims
Komisijos paskirstytas žvejybos galimybes, nurodytas Protokole, byloje taip pat kelia
klausimą, ar skiriant žvejybos galimybes UAB ,,Baltijos šprotai“, galėjo būti skaičiuojama istorinė dalis šiam ūkio subjektui pagal žvejybos laivu ,,Gilija“ sugautą žuvų kiekį,
jeigu UAB ,,Banginis“ šį laivą perleido po reorganizacijos atskirtai UAB ,,Baltijos šprotai“. Išplėstinė teisėjų kolegija šiuo aspektu pirmiausia pažymi, kad CK 1.97 straipsnio
2 dalyje įtvirtinta daiktų ir turto apyvartumo prezumpcija, pagal kurią daiktai, kurie yra
išimti iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota, turi būti įsakmiai nurodyti įstatymuose. Priešingu atveju laikoma, jog tų daiktų ar turto civilinė apyvarta nėra apribota.
Žuvininkystės įstatyme nėra nustatyta jokių apribojimų reorganizavimo pagrindu steigiamam juridiniam asmeniui perduoti žvejybos laivą kartu su duomenimis apie juo sugautų
žuvų kiekį, kuris lemia tam tikras individualias žvejybos galimybes. 2014 m. gruodžio
23 d. UAB „Banginis“ atskyrimo sąlygų (duomenys neskelbtini). Pagal CK 2.97 straipsnio
7 dalį reorganizuojant juridinį asmenį padalijimo būdu naujajam juridiniam asmeniui
tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.
54. Šiame kontekste pažymėtina, kad nagrinėjant šią bylą teisme, 2016 m. birželio 29 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 5,
10, 11, 13, 17, 171, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54,
61, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 1710, 1711 straipsniais ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XII2532. Šis įstatymas papildė Žuvininkystės įstatymą 174 straipsniu, kurio 12 dalyje įstatymų leidėjas expressis verbis nurodė, jog reorganizavus ūkio subjektą, šio ūkio subjekto
kiekvienų metų duomenys, naudojami apskaičiuojant atskaitos duomenis, proporcingi
reorganizavimo metu perimtų reorganizuoto ūkio subjekto teisių ir pareigų daliai, žemės
ūkio ministro nustatyta tvarka įskaitomi į reorganizuoto ūkio subjekto teises ir pareigas
(jų dalį) perėmusio (perėmusių) ūkio subjekto (subjektų) atitinkamų metų duomenis,
naudojamus apskaičiuojant atskaitos duomenis. Atsižvelgiant į tai, Protokolo dalis, susijusi su UAB ,,Baltijos šprotai“ paskirtomis žvejybos galimybėmis, dėl šio pareiškėjų nurodyto argumento negali būti laikoma neteisėta.
55. Kaip galima suprasti iš pareiškėjų dėstomų argumentų, jie taip pat kelia klausimą dėl to, ar Komisija teisingai taikė Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 6 dalį, pagal
kurią vienam ūkio subjektui negali tekti daugiau nei 40 proc. visų Lietuvos Respublikai
skirtų kvotų (žvejybos galimybių). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instan215
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cijos teismas išsamiai paaiškino, kodėl šis pareiškėjų argumentas yra nepagrįstas. Sutiktina,
kad Komisijos posėdžio metu buvo skirstoma 587 t strimelių ir 808 t šprotų kvotų. UAB
„Banginis“ atitinkamai buvo skirta 175 t strimelių ir 252 t šprotų, t. y. 29,8 proc. strimelių (100/587 × 175) ir 31,1 proc. šprotų (100/808 × 252) papildomos žvejybos kvotos. Nė
vienas iš šių rodiklių neviršija Žuvininkystės įstatyme imperatyviai nurodytos 40 procentų
ribos. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjų pirmosios instancijos teismo posėdžio metu išsakyti teiginiai, jog UAB „Baltijos šprotai“ ir UAB „Banginis“ veikia tuo pačiu
adresu ir turi tuos pačius vadovus, teisingai pripažinti nepagrįstais, kadangi byloje nenustatyta, jog įmonių buveinės buvo tais pačiais adresais, o jų vadovais – tie patys asmenys (II t.
b. l. 143, 144). Kitų įtikinamų argumentų ar įrodymų, kurie leistų spręsti, jog minėtos bendrovės yra susiję ūkio subjektai, pareiškėjai nenurodė nei Komisijai kvotų skirstymo metu,
nei teikė vertinti pirmosios instancijos teismui. ABTĮ 138 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu teismas pripažino, jog būtina, gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami pirmosios
instancijos teisme ištirti įrodymai. Teismas taip pat gali tirti įrodymus, kuriuos pirmosios
instancijos teismas atsisakė tirti. Nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tiktai tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis, dėl
kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad kartu su rašytiniais paaiškinimais pareiškėjas UAB „Spika“ nurodė duomenis bei aplinkybes, kurios nebuvo pateiktos tirti pirmosios instancijos teisme,
šie nauji duomenys, sprendžiant dėl minėtų ūkio subjektų sąsajumo, negali būti vertinami.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad UAB „Baltijos šprotai“ reorganizavimo būdu buvo perduotas (duomenys neskelbtini), o žvejybos kvotos UAB „Banginis“ skirtos pagal kitų bendrovei priklausančių laivų („Mingė“ ir „Tovė“) žvejybos sugavimų duomenis. Kadangi šios
aplinkybės pareiškėjai neginčija ir niekaip nepaneigė, laikytina, kad šiuo aspektu ginčijama
Protokolo dalis yra teisėta.
56. Byloje taip pat keliamas ginčas dėl to, ar du ūkio subjektai, prašydami Komisijos
skirti jiems kvotas, gali nurodyti tą patį laivą, kiekvieno iš jų valdomą skirtingais pagrindais
(nuomos teise ir nuosavybės teise). Pareiškėjų teigimu, UAB „Grinvita“ ir UAB „Baltlanta“
2013 m. pardavė savo laivus kitiems ūkio subjektams, tačiau 2015 m. išsinuomoję tuos pačius parduotus laivus, pateikė prašymus skirti kvotas. UAB „Grinvita“ ir UAB „Monistico“
prašymų skirti kvotas pateikimo metu nurodė valdančios tą patį laivą „Alfa“, tik skirtingais pagrindais (atitinkamai nuomos teise ir nuosavybės teise). Taip pat pasielgė UAB
„Baltlanta“ ir UAB „Laivitė“, prašymuose nurodydamos tą patį UAB „Laivitė“ nuosavybės
teise priklausantį ir UAB „Baltlanta“ išsinuomotą laivą „Atlant“. Atsakovas nurodo, kad nei
Komisija, nei teismas neprivalo vertinti UAB „Monistico“ ar UAB „Grinvita“, AB „Laivitė“
ar UAB „Baltlanta“ faktiškai naudosis žvejybos laivais. Be to, nuosavybės teise laivą valdantis ūkio subjektas gali žvejoti jam skirtą žvejybos kvotą vienu metu, o kitas subjektas, tą patį
laivą valdantis nuomos pagrindais – kitu metu.
57. Minėta, kad pagal Taisyklių 23 punktą, ūkio subjektai, pageidaujantys gauti
kvotas, turi prašyme nurodyti, be kita ko, laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us) ir laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i). Kadangi tiek UAB „Grinvita“, tiek UAB „Baltlanta“ Komisijai nurodė laivų
pavadinimus ir pridėjo nuomos sutartis, vertinti, kad Komisija šioms bendrovėms negalėjo skirti kvotų, nėra teisinio pagrindo. Be to, byloje yra duomenys, kad UAB ,,Grinvita“
prašyme nurodė 2015 metais žvejosianti išsinuomotu laivu ,,Alfa“, o UAB ,,Baltanta“ – iš216
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sinuomotu laivu ,,Atlant“. Tačiau byloje nėra duomenų, kurį laivą ar laivus, prašydami
suteikti kvotą, nurodė UAB „Monistico“ ir UAB „Laivitė“. Be to, pareiškėjai neginčija tos Protokolo dalies, kuria žvejybos kvotos skirtos šiems ūkio subjektams. Vadinasi,
Komisija, skirdama žvejybos kvotas UAB ,,Grinvita“ ir UAB ,,Baltlanta“, teisės aktų reikalavimų aptartu aspektu nepažeidė.
58. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad
Komisijos posėdžio, vykusio 2015 m. gegužės 7 d., protokolo Nr. ŽKB-8 (6.1), surašyto 2015 m. gegužės 11 d., 2.2 papunkčio dalis, kuria Komisija UAB „Banginis“ skyrė
175 t strimelių ir 252 t šprotų, UAB „Grinvita“ skyrė 29 t strimelių ir 49 t šprotų, UAB
„Baltlanta“ skyrė 23 t strimelių ir 16 t šprotų, UAB „Baltijos šprotai“ skyrė 202 t strimelių
ir 285 t šprotų kvotų, yra teisėta ir pagrįsta.
VII.
59. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų
atlyginimą. To paties straipsnio 5 dalis įtvirtina, kad tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą
yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teisės, šie asmenys turi
šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą.
60. Kadangi pareiškėjų apeliaciniai skundai atmetami, pareiškėjo UAB „Spika“ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinamas.
61. 2016 m. sausio 2 d. teikdami atsiliepimą į pareiškėjų apeliacinį skundą, tretieji
suinteresuoti asmenys UAB „Banginis“ ir UAB „Baltijos šprotai“ prašė iš pareiškėjų lygiomis dalimis priteisti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Vertindama šį prašymą, išplėstinė
teisėjų kolegija pažymi, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu
su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Tretieji suinteresuoti asmenys tik bendrai savo
atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau
prašymo su patirtų bylinėjimosi išlaidų detaliu apskaičiavimu ir reikalingų dokumentų
nepateikė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, 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.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Spika“ ir akcinės bendrovės „Senoji
Baltija“, uždarosios akcinės bendrovės „Stekutis“ ir uždarosios akcinės bendrovės
„Prekybos namai „Aistra“ apeliacinius skundus atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.4. Bylos dėl nuosavybės teisių atkūrimo
3.4.1. Dėl daikto perleidimo atlygintinumo ir įgijėjo sąžiningumo reikšmės
sprendžiant dėl vindikacijos taikymo neteisėtai atkūrus nuosavybės teises
Proporcingumo principas gali būti pažeistas išreikalavus daiktą iš sąžiningo įgijėjo,
kuris dėjo pastangas, siekdamas įsigyti turtą skaidriai, laikydamasis teisės normų nuostatų, suderinęs aiškias turto perleidimo ir atsiskaitymo už jį sąlygas. Tačiau, kai iš įvertintų
duomenų viseto matyti, kad įgijėjas, jį atstovaujantys asmenys, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšius ir veiksmus, turėjo suprasti, kad sandorio sąlygos nėra skaidrios, kad galimas
sandorio neteisėtumas, bet pasirinko veikti neskaidriai, ypač jei tokių veiksmų epizodų yra
ne vienas, tokiomis aplinkybėmis daikto įgijėjas gali būti nelaikomas atitinkančiu sąžiningo įgijėjo standartui keliamus reikalavimus. Nustačius įgijėjo neatitiktį sąžiningo įgijėjo
standartui, tai reikštų, kad jis, įgydamas turtą nesąžiningai, pats prisiėmė neigiamų padarinių naštos riziką, todėl tokiu atveju daikto išreikalavimas jam nebus neproporcinga
našta (63 punktas).
Civilinio kodekso 4.96 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai daiktas neatlygintinai įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn, tai savininkas
turi teisę išreikalauti daiktą (tiek kilnojamąjį, tiek nekilnojamąjį) visais atvejais. Ši taisyklė
taikytina ir tais atvejais, kai dėl daikto perleidimo sudarytas atlygintinas sandoris, tačiau
faktiškai įgijėjas už perleistą daiktą neatsiskaitė. Daikto perleidimo faktinis neatlygintinumas reikštų, kad išreikalavus faktiškai neatlygintinai įgytą turtą iš įgijėjo, jis nepatirs nuostolių ir jam neteks neproporcinga vindikacijos padarinių našta (64 punktas).
Daikto perleidimo atlygintinumas ir įgijėjo sąžiningumas bei nuo jų priklausantis
vindikacijos padarinių naštos proporcingumas yra esminės aplinkybės, kurių išsamiai neįvertinus, bylos dėl vindikacijos esmė lieka neatskleista (70 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-330-1062/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00508-2016-5
Procesinio sprendimo kategorijos: 15.8; 18.12

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. rugsėjo 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramutės Ruškytės (pranešėja) ir Virginijos Volskienės,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Ignalina agrar“ ir A. S. I. apeliacinius
skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratū218
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ros, ginančios viešąjį interesą, pareiškimą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, A. S. I., atstovaujamai įstatyminio atstovo S. I., uždarajai akcinei bendrovei „Ignalina agrar“, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. K. dėl sprendimo panaikinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos
taikymo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė:
I.
1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorė, ginanti
viešąjį interesą, (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su pareiškimu, prašydamas:
1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) 2011 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. 39S-142 „Dėl
nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei A. S. I.“ (toliau – ir ginčijamas
sprendimas);
2) pripažinti negaliojančia 2011 m. birželio 28 d. žemės sklypų (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 4641, patvirtintą Kauno miesto
22-ojo notarų biuro notarės Z. R., sudarytą tarp A. S. I., atstovaujamos įgalioto asmens
V. K., ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Ignalina agrar“, atstovaujamos
įgalioto asmens V. L.;
3) išreikalauti iš UAB „Ignalina agrar“ neteisėto valdymo ir grąžinti valstybės nuosavybėn šiuos žemės sklypus:
- žemės sklypą unikaliu Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esantį Ignalinos r. sav., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini);
- žemės sklypą unikaliu Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esantį Ignalinos r. sav., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini);
- žemės sklypą unikaliu Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esantį Ignalinos r. sav., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini);
4) taikyti restituciją ir priteisti iš A. S. I. 209 975,96 Eur (725 005 Lt), kuriuos ji
gavo pagal 2011 m. birželio 28 d. žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. 4641) UAB „Ignalina agrar“ naudai.
2. Pareiškėjas nurodė, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d.
sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-323-671/2010 buvo nustatytas A. S. I. įvaikinimo juridinis faktas, t. y., kad ji 1933 m. buvo faktiškai įvaikinta J. M., mirusio (duomenys neskelbtini), ir iki 1940 m. liepos 22 d. Šiaulių apskrityje, (duomenys neskelbtini), (duomenys
neskelbtini), valdžiusio 82 ha žemės. Teismas taip pat atnaujino praleistą terminą paduoti pareiškimą dėl nuosavybės teisių į įtėvio žemę atstatymo. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Akmenės rajono žemėtvarkos skyrius
2010 m. kovo 17 d. patvirtino pažymą Nr. 4803 dėl nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, kurioje nurodyta, kad A. S. I. pagal pateiktus dokumentus turi teisę atkurti nuo219
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savybės teises į buvusio žemės savininko J. M. iki nacionalizacijos valdytą 82 ha žemės
plotą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Akmenės rajone. A. S. I. prašyme
nurodė pageidaujanti atkurti nuosavybės teises į 82 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčius turėtiesiems žemės ir miško sklypus Ignalinos rajone, (duomenys neskelbtini). Parengta ir patvirtinta Šiaulių apskrities viršininko administracijos
2010 m. kovo 18 d. išvada Nr. 3268 buvo persiųsta į Ignalinos rajono žemėtvarkos skyrių.
A. S. I. įgaliotas asmuo V. K. kreipėsi į Ignalinos rajono žemėtvarkos skyrių dėl žemės
ir miškų sklypų suteikimo pagal 2010 m. kovo 18 d. išvadą Nr. 3268, todėl NŽT 2011 m.
birželio 23 d. priėmė sprendimą Nr. 39S-142 dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei A. S. I., į jai tenkančią turto dalį – 44,05 ha žemės, 37,95 ha miško, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turtą. Remiantis ginčijamu NŽT sprendimu, jai
neatlygintinai buvo perduoti žemės sklypai, kurie 2011 m. birželio 28 d. pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. 4641 parduoti UAB „Ignalina agrar“.
3. Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 12 d. nutartimi atnaujino civilinės bylos procesą ir 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. A2-36922/2015 panaikino Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 15 d. sprendimą,
priimtą civilinėje byloje Nr. 2-232-672/2010, atmesdamas A. S. I. pareiškimą dėl juridinę
reikšmę turinčio fakto nustatymo ir praleisto termino atnaujinimo. Teismas byloje konstatavo, kad A. S. I. įvaikinimo faktas paneigtas byloje surinktais įrodymais ir ikiteisminio
tyrimo metu nustatytais duomenimis.
4. Taigi, nuosavybės teisės A. S. I. atkurtos nesant giminystės ryšį su turto savininku patvirtinančių duomenų, t. y. nepagrįstai ir neteisėtai, todėl ginčijamas NŽT sprendimas pripažintinas negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir
CK) 1.80 straipsnio pagrindu. Ginčijamas sprendimas priimtas pažeidžiant Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
(toliau – ir Atkūrimo įstatymas) imperatyvias normas, joms prieštarauja, todėl yra niekinis ir negalioja. Panaikinus ginčijamą administracinį aktą, turėtų būti panaikintos ir
jo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės, t. y. A. S. I., nebūdama teisėta žemės sklypų
savininkė, jų negalėjo parduoti UAB „Ignalina agrar“, todėl žemė turėtų būti grąžinama
valstybės dispozicijon vindikacijos būdu.
5. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad baudžiamojoje byloje keliems asmenims yra
pateikti įtarimai padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 182 straipsnio 3 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje.
6. Atsakovė A. S. I., atstovaujama įstatyminio atstovo S. I., atsiliepime į pareiškėjo
pareiškimą su juo nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
7. Nurodė, kad kitų asmenų teisė atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį
turtą yra išvestinė iš savininko teisių, o tai lemia išvadą, kad visais atvejais turi būti nustatyta, kas buvo nacionalizuoto ar kitaip nusavinto turto savininkas. Tuo tarpu S. I. nėra
žinoma, ar A. S. I. buvo įvaikinta J. M. ir buvo įgijusi teisę atstatyti nuosavybės teises į
buvusio žemės savininko, t. y. J. M., iki nacionalizacijos valdytą 82 ha žemės plotą. A. S.
I. jau ilgą laiką serga psichinėmis ligomis ir ambulatoriškai gydosi. Taigi, 2009–2010 m.
laikotarpiu, kai buvo sprendžiami klausimai dėl juridinio fakto nustatymo ir nuosavybės
teisių į žemę atstatymo, ji galbūt jau sirgo psichine liga. Be to, A. S. I. gyveno viena, S. I.
gyveno atskirai, todėl jam nėra žinoma nei apie A. S. I. įvaikinimo juridinio fakto nustatymo, nei apie nuosavybės teisių į žemę atstatymo aplinkybes, tačiau jis mano, kad kaž220
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kas pasinaudojo jo motinos neįgalumu, dėl to, kad ji nesuprato savo atliekamų veiksmų
reikšmės. Nurodė, kad A. S. I., pasirašydama įgaliojimą, kitus dokumentus, dalyvaudama
teismo posėdyje, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, tačiau ieškovas,
pasirinkdamas civilinių teisių gynimo būdą, reikalavimų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais šiuo pagrindu nepareiškė. Jokių pinigų, kiek S. I. žinoma, jo motina neturėjo ir
nėra gavusi.
8. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą su juo sutiko ir prašė jį tenkinti.
9. NŽT nurodė, kad, įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus ir išnagrinėjus bylos faktines aplinkybes, manytina, jog pažymoje Nr. 4803 ir išvadoje Nr. 3268, remiantis ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 40-9-00062-1 nustatytomis aplinkybėmis, yra
pateikti neteisingi duomenys. Tuo tarpu pagal parengtą pažymą ir išvadą buvo atkurtos
nuosavybės teisės A. S. I. Taigi, pažymėjo, kad neprieštarauja, jog būtų panaikintas ginčijamas NŽT sprendimas ir šio sprendimo pagrindu susiklostę kiti teisiniai santykiai, kurie
susikūrė po sprendimo priėmimo.
10. Atsakovas UAB „Ignalina agrar“ atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą su juo nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
11. Nurodė, kad pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio pareiškimo pateikimo administraciniam teismui terminą. Paaiškino, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 40-9-00062-11 dėl nuosavybės teises patvirtinančių
dokumentų klastojimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo tarnyba yra atliekamas jau nuo
2011 m., o pareiškimas dėl viešojo intereso gynimo teismui pateiktas tik 2016 m. Manė,
kad minėtą ikiteisminį tyrimą kontroliavusiam prokurorui informacija apie neteisėtai atkurtas nuosavybės teises ir pažeistą viešąjį interesą vėliausiai turėjo tapti žinoma 2014 m.
rugpjūčio 29 d., kai buvo surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių dokumentų suklastojimo faktą. Teigė, kad pareiškėjas neteisėtai pareiškimo padavimo termino pradžią
skaičiuoja nuo Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimo įsiteisėjimo dienos, kadangi jis kur kas anksčiau gavo pakankamai duomenų apie viešojo
intereso pažeidimą, todėl pareiškimas teismui turėjo būti pateiktas anksčiau.
12. UAB „Ignalina agrar“ nesutiko su pareiškėjo pozicija, kad, panaikinus ginčijamą NŽT sprendimą, turėtų būti panaikintas šio akto pagrindu sudarytas žemės sklypų
perleidimo sandoris, grąžinant juos valstybės nuosavybėn, kadangi bendrovė yra sąžiningas įgijėjas, ji už nurodytus žemės sklypus sumokėjo net 3 kartus didesnę kainą nei VĮ
Registrų centro buvo nustatyta vidutinė rinkos vertė, pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu nežinojo ir negalėjo žinoti apie aplinkybes, dėl kurių sandoris galėtų būti
pripažintas negaliojančiu. Šiuo aspektu akcentavo, kad pagal CK 4.96 straipsnio 2 dalį
nekilnojamasis daiktas iš sąžiningo įgijėjo galėjo būti išreikalautas tik jei savininkas tą
daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, tačiau nagrinėjamoje byloje nėra
duomenų apie teismo nuosprendžiu konstatuotą nusikaltimo faktą. Šiuo atveju žemės
sklypų savininkas – valstybė – nekilnojamuosius daiktus prarado ne dėl kitų asmenų galbūt padaryto nusikaltimo, o dėl nusikaltimo, prie kurio padarymo galbūt prisidėjo ir savininko vardu veikęs valstybės tarnautojas.
13. Atsakovas taip pat nurodė, kad, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama teismų praktika ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
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doktrina, pripažinus ginčijamą administracinį aktą prieštaraujančiu imperatyvioms teisės
aktų nuostatoms, žemės sklypų išreikalavimas iš tolimesnio įgijėjo, t. y. iš UAB „Ignalina
agrar“, dėl jo sąžiningumo būtų neproporcingas ir negalimas. Teismas turėtų taikyti restituciją pinigais iš pagal administracinį aktą turtą gavusio asmens. Šiame kontekste atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos generalinės prokuratūros pozicija analogiškose bylose yra
nenuosekli, todėl atsakovui nesuprantama, kodėl nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo
pripažinti negaliojančia pirkimo–pardavimo sutartį bei įpareigoti UAB „Ignalina agrar“
grąžinti valstybei sąžiningai įgytus žemės sklypus. Pabrėžė, kad tinkamas nuosavybės teisių atkūrimas yra valstybės pareiga, todėl valstybės įgaliotiems pareigūnams netinkamai
ir net galbūt nusikalstamai įgyvendinant šią valstybės pareigą neturi nukentėti sąžiningų
trečiųjų asmenų interesai ir teisėti lūkesčiai. Pažymėjo, kad nuosavybės teisių atkūrimo
procese valstybės vardu ir interesais dalyvavo ne vienas valstybės įgaliotas pareigūnas,
kurie turėjo pareigą tikrinti ir vertinti pretendentės atkurti nuosavybės teises pateiktus
dokumentus. Be to, pritaikius restituciją, atsakovo UAB „Ignalina agrar“ padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, nes atsakovas netektų sąžiningai įgytų žemės sklypų,
neatgautų sumokėtų už žemės sklypus 209 975,96 Eur ir netektų galimybės pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo kaltiems asmenims.
II.
14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu
pareiškėjo pareiškimą tenkino. Teismas panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2011 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. 39S142 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei A. S. I.“; pripažino negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2011 m. birželio 28 d. žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini),
pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 4641, patvirtintą Kauno miesto 22-ojo
notarų biuro notarės Z. R., sudarytą tarp A. S. I., atstovaujamos įgalioto asmens V. K., ir
uždarosios akcinės bendrovės „Ignalina agrar“; išreikalavo turtą iš UAB „Ignalina agrar“
neteisėto valdymo – grąžino Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn šiuos žemės
sklypus: - žemės sklypą unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esantį Ignalinos r. sav., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); – žemės
sklypą unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esantį
Ignalinos r. sav., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); – žemės sklypą unikalus
Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esantį Ignalinos r. sav.,
(duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); taikė restituciją ir priteisė iš A. S. I. UAB
„Ignalina agrar“ naudai 209 975,96 Eur (725 005 Lt).
15. Remdamasis proceso dalyvių atstovų paaiškinimais ir administracinėje byloje
pateiktais rašytiniais įrodymais, teismas nustatė šias bylai reikšmingas aplinkybes:
15.1. A. S. I. 2009 m. gruodžio 15 d. pateikė Akmenės rajono apylinkės teismui pareiškimą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji 1933 m. buvo įvaikinta J. M., gimusio (duomenys neskelbtini), mirusio (duomenys neskelbtini), ir iki 1940 m.
liepos 22 d. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Šiaulių apskrityje valdžiusio
82 ha žemės; taip pat prašė atnaujinti jai praleistą įstatymo nustatytą terminą pateikti
Žemėtvarkos skyriui prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į įtėvio valdytą minėtą že222
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mės sklypą. Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-323-672/2010, buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas,
kad (duomenys neskelbtini) miręs J. M. buvo A. S. I. įtėvis ir jis iki 1940 m. liepos 22 d.
nuosavybės teise valdė 82 ha žemės sklypą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Akmenės r. Teismo sprendimu A. S. I. taip pat buvo atnaujintas praleistas terminas
prašymui atkurti nuosavybės teisę į jos mirusiam įtėviui J. M. priklausiusį žemės sklypą
pateikti institucijai, sprendžiančiai žemės nuosavybės atstatymo klausimus. Iš šio teismo sprendimo matyti, kad jį priimant, be liudytojų parodymų ir kitų rašytinių įrodymų,
buvo vadovaujamasi (duomenys neskelbtini) parapijos 2009 m. spalio 9 d. pažyma, kurioje nurodyta, kad J. M., gimęs (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) parapijoje,
(duomenys neskelbtini), buvo pakrikštytas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)
bažnyčioje, mirė (duomenys neskelbtini), palaidotas (duomenys neskelbtini) kapinėse, palaidojo dukra A. S. I.
15.2. 2010 m. kovo 8 d. A. S. I. vardu buvo pateiktas prašymas atkurti nuosavybę į 82 ha žemės sklypą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir parengti išvadą dėl suteikimo neatlygintinai nuosavybėn Ignalinos raj., (duomenys neskelbtini) Dėl
šio ir kitų dokumentų atkuriant nuosavybės teises suklastojimo Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – ir Telšių AVPK) atliekamas ikiteisminis tyrimas
Nr. 40-9-00062-11.
15.3. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Akmenės rajono žemėtvarkos
skyrius 2010 m. kovo 17 d. parengė pažymą Nr. 4803 „Dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų“, kurioje nurodyta, kad A. S. I. pagal pateiktus dokumentus turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio žemės savininko J. M. iki nacionalizacijos valdytą 82 ha
žemės plotą (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Akmenės rajone.
15.4. Šiaulių apskrities viršininko administracija 2010 m. kovo 18 d. parengė išvadą Nr. 3268, jog buvęs savininkas J. M. Šiaulių apskr. Akmenės raj., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), nuosavybės teisėmis valdė 82 ha žemės, o A. S. I. turi teisę
atkurti nuosavybės teisę į 44,05 ha žemės ir 37,95 ha miško.
15.5. 2010 m. kovo 18 d. A. S. I. įgaliojo V. K. atstovauti jos interesus tvarkant nuosavybės teisės į turėtą žemę, žemės atkūrimo dokumentus pagal šią išvadą.
15.6. NŽT 2011 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 39S-142 „Dėl nuosavybės teisių
atkūrimo kaimo vietovėje pilietei A. S. I.“ nusprendė atkurti nuosavybės teises į pilietei
A. S. I. tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 44,05 žemės ir 37,95 ha miško, perduodant
neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčius turėtajam: 59,70 ha žemės sklype Nr. 3022-1,
esančiame Ignalinos r. sav., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); 7,52 ha miško
ir 92,48 ha žemės tenkančias dalis 100 ha žemės sklype Nr. 3022-2, esančiame Ignalinos
r. sav., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini); 15,00 ha žemės sklypą Nr. 3022-3,
esantį Ignalinos r. sav., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Šis nekilnojamasis
turtas A. S. I. vardu buvo įregistruotas VĮ Registrų centre.
15.7. 2011 m. birželio 28 d. pirkimo–pardavimo sutartimi minėtas nekilnojamasis
turtas, į kurį ginčijamu sprendimu A. S. I. buvo atkurtos nuosavybės teisės, buvo parduotas UAB „Ignalina agrar“. Sudarant sutartį A. S. I. atstovavo V. K.
15.8. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu civilinėje
byloje Nr. 2-1147-636/2015 A. S. I. pripažinta neveiksnia. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3633-636/2015 neveiksnios A. S.
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I. globėju ir turto administratoriumi paskirtas jos sūnus S. I.
15.9. Gindamas viešąjį interesą, Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras
2015 m. lapkričio 3 d. kreipėsi į Akmenės rajono apylinkės teismą, prašydamas atnaujinti procesą Akmenės rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-323672/2010 pagal A. S. I. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir praleisto termino atnaujinimo.
15.10. Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. A2-36-922/2015 panaikino Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m.
vasario 12 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-232-672/2010, ir atmetė A. S. I.
pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad ji 1933 m. buvo faktiškai
įvaikinta J. M., iki 1940 m. liepos 22 d. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini),
Šiaulių apskrityje valdžiusio 82 ha žemės, šeimoje, ir praleisto termino atnaujinimo.
15.11. Pagal į bylą 2016 m. gegužės 5 d. raštu pateiktą informaciją, Telšių AVPK
Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-00062-11 dėl piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo
ir sukčiavimo įgyjant didelės vertės turtą pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio
1 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio
2 dalį dėl to, kad grupė asmenų 2009–2011 m., klastodami Lietuvos Respublikos piliečių įvairius dokumentus, piktnaudžiaudami tarnyba bei sukčiaudami, neteisėtai įgijo pastarųjų asmenų nuosavybės teises į išlikusio nekilnojamojo turto atkūrimą ir tokiu būdu
veikdami neteisėtai įgijo didelės vertės svetimą turtą. Ikiteisminis tyrimas atliekamas devyniuose epizoduose dėl neteisėto nuosavybės teisių atkūrimo, įskaitant ir neteisėtą nuosavybės teisių atkūrimą A. S. I. Minėtas ikiteisminis tyrimas iki administracinės bylos išnagrinėjimo nėra baigtas, procesinis sprendimas nepriimtas, nors įtarimai yra pareikšti.
16. Visų pirma, pasisakydamas dėl skundo padavimo termino, teismas nurodė,
kad termino prokurorui kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą eigos pradžios ypatumas, lyginant su savo subjektinę teisę ginančiais asmenimis, yra ne privilegija viešąjį interesą ginančiam subjektui, o grindžiamas nuoseklia proceso įstatymų aiškinimo logika.
Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, įstatymų numatytais atvejais gali kreiptis į teismą
tik nustatęs, kad šis interesas yra pažeistas, t. y. turėdamas pakankamai duomenų, leidžiančių padaryti tokią išvadą. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio
2 dalis numato priemones, kurių prokuroras gali imtis esant pagrindui manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai (prašyti iš asmenų dokumentų ir informacijos, pavesti valstybės institucijų, įstaigų vadovams ir pareigūnams atlikti patikrinimus ir revizijas, kviesti
asmenis ir gauti jų paaiškinimus ir kt.), taip rinkdamas papildomą informaciją, kad būtų
nustatyta, ar yra pažeistas viešasis interesas, ir ar ginant šį interesą yra pagrindas kreiptis į teismą. Administracinių teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog, prokurorui
kreipiantis į administracinį teismą dėl viešojo intereso gynimo, ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) numatytas skundo (prašymo) padavimo
terminas turi būti pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai prokuroras surenka pakankamai
duomenų, patvirtinančių viešojo intereso pažeidimą.
17. Atsižvelgęs į tai, teismas pažymėjo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog ikiteisminį tyrimą atliekantis Telšių AVPK 2014 m. birželio 20 d. raštu Nr. 86-S-11782 kreipėsi
į (duomenys neskelbtini) parapiją, prašydamas informuoti, ar (duomenys neskelbtini) bažnyčios krikšto metrikų knygoje yra įrašas apie tai, kad (duomenys neskelbtini) bažnyčioje
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(duomenys neskelbtini) buvo pakrikštytas J. M., taip pat pateikti duomenis, kurių pagrindu 2009 m. spalio 9 d. išduotoje pažymoje nurodyta, kad minėtas asmuo mirė (duomenys
neskelbtini), palaidotas (duomenys neskelbtini) kapinėse, kad jį palaidojo dukra A. S. I.,
kaip vienintelė turto paveldėtoja. 2014 m. rugpjūčio 26 d. raštu (duomenys neskelbtini)
parapijos klebonas nurodė, kad prašomų išrašų iš gimimo ir mirties knygų apie J. M. gimimą ir mirtį pateikti negali, kadangi šių metrikų knygų nėra ir nėra duomenų apie jų
sunaikinimą. Šis raštas Telšių AVPK buvo gautas 2014 m. rugpjūčio 29 d.
18. Tačiau teismas nesutiko su UAB „Ignalina agrar“ pozicija, kad pareiškėjui informacija apie neteisėtai atkurtas nuosavybės teises, taigi ir viešojo intereso pažeidimą, tapo žinoma ikiteisminį tyrimą Nr. 40-9-00062-11 kontroliuojančiam prokurorui
2014 m. rugpjūčio 29 d. gavus duomenis, patvirtinančius dokumento suklastojimo faktą. Teismas atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi tai, jog ginčijamas sprendimas dėl nuosavybės teisių A. S. I. atkūrimo buvo priimtas remiantis 2010 m.
kovo 17 d. pažyma Nr. 4803 ir 2010 m. kovo 18 d. išvada Nr. 3268, kurioms parengti
pagrindas buvo būtent įsiteisėjęs Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d.
sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-232-672/2010, nes kitokie giminystės ryšį ir
nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai už nuosavybės teisių atkūrimą atsakingoms
institucijoms nebuvo teikiami, t. y. tik šiuo sprendimu buvo nustatytas A. S. I. giminystės
ryšys su buvusiu žemės savininku J. M. Esant įsiteisėjusiam ir nustatyta tvarka nepanaikintam teismo sprendimui, kuriuo buvo nustatytas A. S. I. įvaikinimo faktas ir faktas apie
buvusio žemės savininko J. M. nuosavybės teisėmis valdytą žemės sklypą, pareiškėjas,
gindamas viešąjį interesą, negalėjo kreiptis į teismą, ginčydamas sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nes neturėjo tam pagrindo. Tai, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo
gauti duomenys apie dokumento – (duomenys neskelbtini) parapijos 2009 m. spalio 9 d.
išduotos pažymos, kuria, kaip vienu iš įrodymų, teismas vadovavosi priimdamas sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, galimą suklastojimą, dar nereiškia,
kad minėtas teismo sprendimas buvo netekęs galios. Teismas taip pat pabrėžė, kad ikiteisminio tyrimo metu sprendžiant klausimą dėl galimo 2009 m. spalio 9 d. pažymos suklastojimo nebuvo apsiribota vien 2014 m. rugpjūčio 26 d. (duomenys neskelbtini) parapijos raštu, nes duomenys apie A. S. I. tremtį, tėvus, galimą jos įvaikinimą, J. M. gimimo,
santuokos, mirties datas ir šeimos sudėtį, apie perduotas saugoti (duomenys neskelbtini)
parapijos metrikų knygas papildomai buvo renkami ikiteisminį tyrimą atliekančiai institucijai kreipiantis į Lietuvos valstybės istorijos archyvą, Lietuvos ypatingąjį archyvą,
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių, analizuojant
A. S. I. parodymus, jos duotus Akmenės rajono apylinkės teismui nagrinėjant civilines
bylas Nr. 2-516-61/2010 ir Nr. 2-523-61/2010.
19. Taigi, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju termino kreiptis į teismą pradžia
yra Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimo, kuriuo buvo
panaikintas šio teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimas ir A. S. I. pareiškimas atmestas,
įsiteisėjimo diena, t. y. 2016 m. sausio 15 d. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes ir į tai, kad
šiuo atveju pareiškėjas pareiškimą teismui pateikė 2016 m. vasario 4 d., teismas padarė
išvadą, jog pareiškėjas pareiškimo padavimo teismui termino nepraleido.
20. Spręsdamas dėl ginčijamo NŽT sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, teismas
nurodė, kad Atkūrimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki
2010 m. liepos 1 d.) 2 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustatė, jog nuosavybės teisės į šio
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Įstatymo 3 straipsnyje nurodytą nekilnojamąjį turtą, be kita ko, atkuriamos turto savininko, kuris mirė ir nepaliko testamento, sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), jei šie asmenys yra Lietuvos Respublikos piliečiai, – į jiems tenkančią išlikusio
nekilnojamojo turto dalį. Kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai; piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į
nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d. turi pateikti šio
Įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms; piliečiams, praleidusiems nustatytą
terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti
atnaujinamas (Atkūrimo įstatymo 10 str. 4 d.).
21. Šiame kontekste teismas pažymėjo, kad Akmenės rajono apylinkės teismui
2015 m. gruodžio 15 d. priėmus sprendimą, kuriuo panaikintas šio teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimas dėl A. S. I. įvaikinimo fakto ir fakto, kad jos įtėvis nuosavybės
teise valdė 82 ha žemės, nustatymo, ir jos pareiškimas atmestas pilna apimtimi, akivaizdu, jog A. S. I. ir buvusio žemės savininko J. M. jokie giminystės ryšiai nesiejo. Ši aplinkybė suponuoja išvadą, kad nuosavybės teisės A. S. I. buvo atkurtos nesant giminystės
ryšius su mirusiu turto savininku patvirtinančių dokumentų, pažeidžiant imperatyvias
Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio nuostatas, nes jame pateiktas sąrašas asmenų, kuriems
šio įstatymo nustatyta tvarka atkuriamos nuosavybės teisės, yra baigtinis. Tai reiškia, kad
asmenys, kurie nebuvo mirusio žemės savininko sutuoktiniai, tėvai (įtėviai) ar vaikai
(įvaikiai), neturi teisės pretenduoti į nuosavybės teisių atkūrimą. Taigi, įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ginčijamas NŽT 2011 m. birželio 23 d. sprendimas, kuriuo A. S. I. atkurtos nuosavybės teisės į J. M. turėtą žemę, negali būti laikomas
teisėtu ir pagrįstu, nes prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl naikintinas.
22. Dėl turto perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir su tuo susijusių teisinių padarinių teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pripažinus, jog administracinis
teisės aktas – NŽT 2011 m. birželio 23 d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo A.
S. I. – prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl yra naikinamas, taikytina
CK 1.80 straipsnio 1 dalis, nustatanti, jog imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Teismas akcentavo, kad vien tik administracinių aktų panaikinimas, nesiejant to su atitinkamų materialinių teisinių padarinių pašalinimu, savaime neleistų apginti viešojo intereso.
23. Atsižvelgęs į tai, kad panaikinus ginčijamą NŽT 2011 m. birželio 23 d. sprendimą, kuriuo neteisėtai buvo atkurtos nuosavybės teisės A. S. I., ji nelaikytina ginčo žemės
sklypų savininke, teismas nurodė, jog ji atitinkamai negalėjo jų parduoti UAB „Ignalina
agrar“, todėl 2011 m. birželio 28 d. žemės sklypų (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini),
unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo–pardavimo sutartis, kuria A. S. I. minėtus žemės sklypus pardavė UAB „Ignalina agrar“, pripažintina negaliojančia ab initio (nuo jo sudarymo momento).
24. Teismas pabrėžė, kad panaikinus žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorį,
UAB „Ignalina agrar“ nelaikytina jų savininke, o panaikinus NŽT 2011 m. birželio 23 d.
sprendimą, jų savininke nelaikytina ir A. S. I. Taigi, remdamasis CK 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju ginčo žemės sklypai grąžintini
Lietuvos valstybei.
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25. Teismas taip pat akcentavo, kad CK 1.80 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog restitucija taikoma pagal CK šeštosios knygos normas. Pagal CK 1.80 straipsnio 4 dalį, turtas,
buvęs pripažinto negaliojančiu sandorio dalyku, negali būti išreikalautas iš jį sąžiningai
įgijusio trečiojo asmens, išskyrus šio kodekso 4.96 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytus
atvejus. Remiantis CK 4.96 straipsnio 2 dalimi, nekilnojamasis daiktas iš sąžiningo įgijėjo
negali būti išreikalautas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo.
26. Nurodytų nuostatų kontekste teismas pažymėjo, kad pareiškėjas UAB „Ignalina
agrar“ sąžiningumo jai įgyjant ginčo žemės sklypus neginčija, tokių aplinkybių nenustatė
ir teismas, nes nustatyta, jog žemės sklypai buvo perleisti atlygintinai, pirkimo–pardavimo sutartis buvo patvirtinta notariškai, atsakovei A. S. I. perleidimo metu jie priklausė
nuosavybės teise, todėl UAB „Ignalina agrar“, įgydama žemės sklypus, nežinojo ir negalėjo žinoti ar numanyti apie aplinkybes, susijusias su galimu administracinio akto prieštaravimu imperatyvioms Atkūrimo įstatymo nuostatoms, dėl kurių sandoris galėtų būti
pripažintas negaliojančiu. Tačiau pareiškėjas, prašydamas išreikalauti iš UAB „Ignalina
agrar“ neteisėto valdymo ir grąžinti valstybės nuosavybėn žemės sklypus, remiasi tuo,
kad nekilnojamasis daiktas – žemės sklypai, į kuriuos A. S. I. buvo atkurtos nuosavybės
teisės, buvo prarastas dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo. Tuo tarpu UAB „Ignalina
agrar“ nurodė, kad nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie kitų asmenų padarytą nusikalstamą veiką, nes nėra tai konstatuojančio teismo nuosprendžio, todėl nėra pagrindo
taikyti CK 4.96 straipsnio 2 dalies nuostatas ir įgytus žemės sklypus iš sąžiningo įgijėjo
grąžinti valstybės nuosavybėn.
27. Atsižvelgęs į tai, teismas nurodė, kad esminiai skirtingi baudžiamųjų ir civilinių įstatymų tikslai bei paskirtis lemia tai, jog ir civilinėje byloje gali būti konstatuojamas
nusikalstamos veikos faktas (nors vykdytame baudžiamajame procese ir nepriimamas
nuosprendis), kuris tampa kvalifikuojančiu požymiu dėl civilinės atsakomybės taikymo
ir jos ribų; nusikaltimo fakto nustatymas negali būti laikomas nekaltumo prezumpcijos
principo pažeidimu, kadangi teismo sprendimu joks asmuo neapkaltinamas nusikaltimo padarymu, o tik konstatuojamas nusikalstamos veikos faktas, kuris atskirais atvejais
yra būtinas civilinių santykių teisiniam kvalifikavimui (rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2007). Taigi, nusikaltimo fakto konstatavimas galimas ir bylą nagrinėjant civilinio proceso tvarka, neįvardijant konkretaus, galimai kalto dėl nusikaltimo padarymo asmens.
28. Šiuo aspektu teismas akcentavo, kad šioje byloje 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi buvo nutarta administracinę bylą sustabdyti iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas
ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 40-9-062-11, tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartimi minėta nutartis buvo panaikinta, konstatavus,
kad ikiteisminis tyrimas ir jo pabaiga šiuo atveju patvirtintų tik konkrečių asmenų kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų, kas neleidžia daryti išvados, jog ikiteisminio tyrimo metu nustatyti faktai turės esminės teisinės reikšmės nagrinėjamam ginčui ir dėl to
negalima nagrinėti šios administracinės bylos, nes byloje esantys faktiniai duomenys patvirtina, kad nuosavybės teisės A. S. I. buvo atkurtos suklastotų dokumentų bei melagingų liudijimų pagrindu. Be to, teismas nurodė, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-062-11
dėl neteisėto nuosavybės teisių atkūrimo A. S. I. ir kitiems asmenims, kuomet klastojant
dokumentus, piktnaudžiaujant tarnyba ir sukčiaujant buvo neteisėtai įgytos šių asmenų
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teisės į išlikusio nekilnojamojo turto atkūrimą ir neteisėtai įgytas didelės vertės svetimas
turtas, yra pradėtas 2011 m. ir iki šiol, t. y. per penkerius metus, nėra baigtas, tačiau yra
surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių nusikalstamos veikos padarymą atkuriant
A. S. I. nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą.
29. Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad teismui nustatant atsakovės įvaikinimo faktą buvo pateiktas suklastotas dokumentas – (duomenys neskelbtini) parapijos 2009 m. spalio 9 d. pažyma. Iš teismui Telšių AVPK 2016 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 86-S-18961 pateiktos informacijos matyti, jog ikiteisminio tyrimo metu
taip pat nustatyta, kad buvo suklastota ne tik minėta tariamai 2009 m. spalio 9 d. išduota
pažyma, pateikta Akmenės rajono apylinkės teismui su pareiškimu dėl juridinę reikšmę
turinčio fakto nustatymo, bet ir 2010 m. kovo 8 d. prašymas dėl buvusio savininko J. M.
žemės gražinimo, užpildytas A. S. I. vardu, bei jos vardu užpildytas 2010 m. kovo 8 d.
prašymas atkurti nuosavybės teises į 82 ha žemės sklypą, kurie buvo pateikti Šiaulių apskrities viršininko administracijos Akmenės rajono žemėtvarkos skyriui.
30. Taigi, teismas nurodė, kad minėti duomenys leidžia daryti išvadą, jog net ir
nesant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso tvarka priimto teismo nuosprendžio, yra pagrindas konstatuoti, kad atkuriant nuosavybės teises A. S. I., kiti asmenys yra padarę nusikalstamą veiką, kas yra pagrindas taikyti CK 4.96 straipsnio 2 dalies
nuostatas, pripažįstant, jog valstybė nekilnojamąjį turtą, t. y. tris žemės sklypus, prarado
dėl kitų asmenų padarytų nusikaltimų, nors ir neįvardijant tokias nusikalstamas veikas
padariusių asmenų.
31. Nors nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas
apskritai netaikyti restitucijos arba ją taikyti sumokant ekvivalentą pinigais, taip pat nėra
pagrindo pripažinti, jog egzistuoja aplinkybės, numatytos CK 6.146 straipsnyje, dėl kurių restitucija negalėtų būti atlikta natūra. Teismas nurodė, kad šiuo atveju nėra nustatyta jokių valstybės institucijų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, klaidos ar neapsižiūrėjimo,
turėjusių įtakos priimant sprendimą dėl nuosavybės teisių A. S. I. atkūrimo, todėl valstybė neturi prisiimti su restitucijos taikymu susijusių neigiamų padarinių, neišreikalaujant
iš UAB „Ignalina agrar“ neteisėto valdymo ir negrąžinant valstybės nuosavybėn negaliojančiu pripažinto sandorio pagrindu perleistų žemės sklypų. Teismo vertinimu, UAB
„Ignalina agrar“ nurodytos aplinkybės, kad pritaikius restituciją jos padėtis nepagrįstai ir
nesąžiningai pablogėtų, nes ji netektų sąžiningai įgytų žemės sklypų, taip pat neatgautų
už juos sumokėtos ženklios pinigų sumos (atsižvelgiant į A. S. I. amžių ir sveikatos būklę,
bei tai, kad ji neturi jokio nekilnojamojo turto ir galbūt nėra gavusi pinigų už parduotus
žemės sklypus), laikytinos nepakankamomis tam, kad UAB „Ignalina agrar“ atžvilgiu nebūtų taikomos bendrosios restitucijos taikymą reglamentuojančios įstatymo nuostatos, o
taikoma išimtis iš įstatymo, nes, be kita ko, nėra nustatyta jokių duomenų apie tai, kaip ir
kokia apimtimi pagerėtų kitų iš restitucijos šalių, ypač valstybės, padėtis. Taigi, teismas
sprendė, kad pripažinus žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorį negaliojančiu nuo jo
sudarymo momento, yra pagrindas išreikalauti iš UAB „Ignalina agrar“ pagal šį sandorį
įgytus žemės sklypus iš neteisėto valdymo, juos grąžinant valstybės nuosavybėn bei priteisiant iš A. S. I. 209 975,96 Eur (725 005 Lt), kuriuos ji gavo pagal pirkimo–pardavimo
sutartį, UAB „Ignalina agrar“ naudai.
32. Apibendrindamas byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje pareikšti reikalavimai tenkintini visiškai: NŽT 2011 m. birželio 23 d.
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sprendimas naikintinas, 2011 m. birželio 28 d. pirkimo–pardavimo sutartis pripažintina
negaliojančia nuo jos sudarymo momento; iš atsakovo UAB „Ignalina agrar“ neteisėto
valdymo išreikalautini ir grąžinti valstybės nuosavybėn žemės sklypai, kuriuos ji įgijo pagal 2011 m. birželio 28 d. pirkimo–pardavimo sutartį; iš atsakovės A. S. I. UAB „Ignalina
agrar“ naudai priteistina 209 975,96 Eur (725 005 Lt), kuriuos ji gavo pagal 2011 m. birželio 28 d. pirkimo–pardavimo sutartį.
III.
33. Atsakovas UAB „Ignalina agrar“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą – administracinę bylą nutraukti, pripažinus, kad pareiškimas
buvo pateiktas praleidus senaties terminą; nustačius, kad pareiškėjas pareiškimą pateikė
nepraleidęs procesinių terminų, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė taikyti restituciją natūra – įpareigojo
UAB „Ignalina agrar“ grąžinti valstybės nuosavybėn tris žemės sklypus, kurių unikalūs
Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), panaikinti ir priimti naują sprendimą – taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, priteisiant iš
atsakovės A. S. I. piniginę kompensaciją Lietuvos valstybei.
34. Atsakovas UAB „Ignalina agrar“ teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas nepraleido senaties termino kreiptis į teismą, nes neįvertino visų svarbių aplinkybių šio termino pradžios nustatymui: ikiteisminio tyrimo eigos, pareigūnų, atlikusių ikiteisminį tyrimą, ir prokurorės veiksmų, taip pat neatsižvelgė į
teisinių santykių stabilumo užtikrinimo principą. Šiuo aspektu atsakovas pakartoja savo
atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą, pateiktą pirmosios instancijos teismui, išdėstytus argumentus ir papildomai nurodo šiuos argumentus:
34.1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pakankamų duomenų apie pažeistą
viešąjį interesą surinkimo datą laikė Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio
15 d. sprendimo įsiteisėjimo datą, t. y. 2016 m. sausio 15 d., kadangi minėtu sprendimu
buvo tik formaliai konstatuota, kad A. S. I. nesieja giminystės ryšiai su buvusiu žemės
sklypų savininku J. M., nors šis faktas buvo nustatytas kur kas anksčiau kitų ikiteisminio
tyrimo metu surinktų įrodymų pagrindu. Tuo tarpu faktas apie neteisėtai atkurtas nuosavybės teises į žemės sklypus ir tokiu būdu pažeistą viešąjį interesą ikiteisminį tyrimą kontroliavusiam prokurorui, atsakovo manymu, vėliausiai tapo žinomas 2014 m. rugpjūčio
29 d. (gavus paskutinę Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymą).
34.2. Teismas nepagrįstai iškėlė prokurorą, ginantį viešąjį interesą, privačių asmenų atžvilgiu ir paneigė teisinių santykių stabilumo užtikrinimo principą. Šiame kontekste atsakovas akcentuoja, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką
teismas, nagrinėjantis bylą, turi teisę atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais,
kai prokuroras, nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant
nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių
aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento.
34.3. Pareiškėjo pozicija nagrinėjamoje byloje yra nenuosekli ir kiekvienu atveju
ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų pakankamumas yra aiškinamas skirtingai:
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viena vertus, pareiškėjui pakanka vien ikiteisminio tyrimo metu nustatytų duomenų,
jog administracinėje byloje būtų konstatuotas nusikaltimo faktas ir tuo pagrindu taikoma restitucija natūra sąžiningo įgijėjo atžvilgiu, tačiau to paties ikiteisminio tyrimo metu
surinktų duomenų nepakako, kad būtų įsitikinta viešojo intereso pažeidimu ir laiku,
nepraleidžiant senaties termino, kreiptasi į teismą dėl jo gynimo. Vadinasi, tų pačių ikiteisminio tyrimo metu nustatytų faktų pakanka, kad būtų ribojamos asmens konstitucinės teisės į nuosavybę, tačiau nepakanka, kad būtų tinkamai pasinaudota procesinėmis
teisėmis.
34.4. Vertinant, ar nebuvo praleistas terminas prokurorui kreipiantis į teismą, svarbu atsižvelgti ne tik į tą momentą, kada prokurorui tapo žinoma apie viešojo intereso
gynimo būtinybę konkrečiu atveju, bet ir į institucijos, kurios prašymu prokuroras ėmėsi viešojo intereso gynimo, veiksmus, operatyvumą ginant savo pažeistas teises. Tačiau
pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, apskritai nevertino
aplinkybių, kada pareiškėjas gavo informaciją (pvz., tarnybinį pranešimą) apie galimą
viešojo intereso pažeidimą, ar kiti valstybės pareigūnai tinkamai ir laiku atliko savo funkcijas, kad pareiškimas dėl viešo intereso gynimo būtų pateiktas kuo anksčiau, ar prokurorė, gavusi tarnybinį pranešimą, iš karto ėmėsi reikiamų veiksmų viešojo intereso gynimui, ar atliko pakartotinį informacijos rinkimą.
35. Atsakovas UAB „Ignalina agrar“ taip pat nesutinka su pirmosios instancijos
teismo išvadomis dėl restitucijos būdo ir tvirtina, kad teismas sprendime nepagrįstai
konstatavo, jog byloje nėra nustatyta aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pakeistas restitucijos taikymo būdas arba ji iš viso netaikoma. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos
teismas neatsižvelgė į reikšmingas nagrinėjamos bylos aplinkybes, tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių ypatumus, todėl ginčijamu teismo sprendimu nebuvo įgyvendintas teisingumas, kaip pagrindinis bylos nagrinėjimo ir teismo sprendimo priėmimo tikslas. Be to, teismas, taikydamas restituciją natūra sąžiningo žemės sklypų įgijėjo
(UAB „Ignalina agrar“) atžvilgiu, nepaisė to, kad byloje nėra nustatytas nusikaltimo faktas, kaip būtinoji CK 4.96 straipsnio 2 dalies taikymo sąlyga, nevertino valstybės institucijų ir pareigūnų veiksmų neteisėto administracinio akto priėmimo procese, neatsižvelgė
į sąžiningo įgijėjo teisėtus lūkesčius, neišlaikė viešųjų ir privačių interesų pusiausvyros,
todėl atsakovo UAB „Ignalina agrar“ atžvilgiu taikė neproporcingas teisines priemones.
Atsakovas mano, kad šiuo atveju turėjo būti taikoma restitucija pinigais iš turtą pagal panaikintą administracinį aktą gavusio asmens. Savo poziciją šiuo klausimu atsakovas grindžia tais pačiais motyvais, kuriuos buvo išdėstęs savo atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą,
pateiktą pirmosios instancijos teismui, papildomai nurodydamas šiuos argumentus:
35.1. Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis CK 4.96 straipsnio 2 dalimi ir
atsakovo UAB „Ignalina agrar“ atžvilgiu taikydamas restituciją natūra, laikė, kad ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų pakanka patvirtinti nusikalstamos veikos padarymą atkuriant atsakovei A. S. I. nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, nors nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie teismo nuosprendžiu konstatuotą nusikaltimo faktą. Taigi,
pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, savarankiškai nustatė
ir konstatavo nusikalstamos veikos faktą dar nebaigus ikiteisminio tyrimo ir apskritai
neturint teisės aktais priskirto rūšinio teismingumo nagrinėti baudžiamąsias bylas. Tuo
tarpu, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarimu, atsakovas teigia, kad CK 4.96 straipsnio 2 dalies taikymas yra galimas tik baudžia230
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mojo proceso tvarka konstatavus nusikaltimo faktą.
35.2. Nors pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime nurodė, kad
nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta jokių valstybės institucijų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, klaidos ar neapsižiūrėjimo, atsakovas atkreipia dėmesį į tai, jog tiek nuosavybės teisių atkūrimo procese, tiek žemės sklypų perleidimo procese dalyvavo mažiausiai 5
institucijos, veikiančios valstybės vardu ir interesais bei turinčios pareigą užtikrinti šių
procedūrų teisėtumą, o iš ikiteisminio tyrimo metu nustatytų duomenų matyti, kad nusikaltimą kartu su kitais asmenimis galbūt padarė valstybės tarnautojas, atsakingas už
skundžiamo administracinio akto priėmimą. Taigi, atsakovo manymu, valstybė taip pat
turi prisiimti su restitucijos taikymu susijusius neigiamus padarinius. Tačiau pirmosios
instancijos teismas šių aplinkybių nevertino.
35.3. Nors viešąjį interesą ginantiems subjektams taikomas dispozityvumo principas, tačiau jis ribojamas viešojo ir individualių interesų derinimu. Šiuo aspektu, remdamasis Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarimu dėl CK 4.96 straipsnio 2 dalies
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, atsakovas pabrėžia, jog pagal Konstituciją
turi būti ginamos teisės ir tokio asmens, kuris siekė turtą įgyti teisėtai, sąžiningai, bet įgijo jį nežinodamas, kad savininkas tą turtą prarado dėl kito asmens (kitų asmenų) padaryto nusikaltimo.
36. Atsakovė A. S. I. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
37. Atsakovė mano, kad ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas prieštarauja įstatymų reikalavimams, yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas visapusiškai ir
objektyviai neištyrus bei neįvertinus nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių, neatskleidus bylos esmės, netinkamai pritaikius materialiosios teisės normas bei nukrypus nuo
teismų praktikos. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
37.1. Priimdamas sprendimą, pirmosios instancijos teismas nesilaikė CK
1.80 straipsnio 2 dalies nuostatų, kadangi, taikydamas restituciją, negrąžino šalių į ankstesnę padėtį, nepažeidžiant šalių teisėtų interesų pusiausvyros, nes atsakovė A. S. I. pagal 2011 m. birželio 28 d. žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį (notarinio registro
Nr. 4641) negavo sandoryje nurodytų pinigų, dėl ko teismo įpareigojimas ją grąžinti UAB
„Ignalina Agrar“ 209 975,96 Eur (725 005 Lt), kuriuos ji tariamai gavo pagal minėtą sutartį, yra neteisėtas. Atsakovė pabrėžia, kad CK 6.145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog
išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos
atitinkamai pagerėtų. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas kitų
asmenų nusikalstamų veiksmų rezultate įgytą turtą, gindamas valstybės civilines teises,
įpareigojo grąžinti atsakovę A. S. I., o tai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.
37.2. Pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog nagrinėjamoje byloje nėra
nustatyta jokių valstybės institucijų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, klaidos ar neapsižiūrėjimo, turėjusių įtakos priimant sprendimą dėl nuosavybės teisių, A. S. I. atkūrimo, todėl
valstybė neturi prisiimti su restitucijos taikymu susijusių neigiamų padarinių, prieštarauja byloje esantiems duomenims: baudžiamojoje byloje Nr. 40-9-062-11 kaltinami, be kita
ko, pareikšti Šiaulių apskrities administracijos Žemės tvarkymo departamento (duome231
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nys neskelbtini) E. P. Ši aplinkybė patvirtina, kad priimant sprendimus tiesiogiai nusikalstamai veikė valstybinės institucijos vadovas, todėl valstybė taip pat yra tiesiogiai susijusi
su atsiradusiais padariniais, o tai turi esminę įtaką restitucijos klausimo sprendimui.
38. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepimuose į atsakovų A. S.
I. ir UAB „Ignalina agrar“ apeliacinius skundus prašo juos atmesti kaip nepagrįstus, o
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
39. Pareiškėjas mano, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, tinkamai kvalifikavo ginčo teisinius santykius ir bylą iš esmės išsprendė
teisingai. Pažymi, kad atsakovas UAB „Ignalina agrar“ apeliaciniame skunde nepateikė
objektyviai pagrįstų motyvų, kodėl termino kreiptis į teismą eiga turėtų būti skaičiuojama nuo tos dienos, kai tebegaliojo šioje byloje ginčijamo administracinio akto priėmimą
sąlygojęs faktorius – Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kuris iki jo panaikinimo momento,
t. y. 2015 m. gruodžio 15 d., buvo laikomas teisėtu ir pagrįstu. Be to, akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas, be kita ko, analizavo ir vertino byloje nustatytas aplinkybes,
susijusias su sandorio pripažinimo negaliojančiu sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis.
Teigia, kad nagrinėjamu atveju teismas neprivalėjo, t. y. neturėjo įstatyminės pareigos,
nustatinėti aplinkybes dėl pinigų už parduotus žemės sklypus gavimo (negavimo). Taip
pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl duomenų, patvirtinančių nusikalstamos veikos padarymą atkuriant A. S. I. nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, pakankamumo, yra teisėta ir pagrįsta.
40. Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepimuose į atsakovų A. S. I. ir UAB „Ignalina agrar“ apeliacinius skundus prašo
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad su apeliaciniais skundais nesutinka, ir pažymi, jog bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atsakovė turėjo galimybę įrodyti, kad
pinigų už parduotus žemės sklypus ji nėra gavusi, tačiau tokie įrodymai nebuvo pateikti.
Be to, teigia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir nenustatė pagrindo netaikyti restitucijos.
41. Atsakovas UAB „Ignalina agrar“ 2018 m. kovo 21 d. pateikė teismui prašymą sustabdyti administracinę bylą Nr. eA-330-1062/2018 iki įsiteisės teismo procesinis
sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 40-9-062-11.
42. 2018 m. balandžio 20 d. UAB „Ignalina agrar“ taip pat pateikė prašymą administracinę bylą Nr. eA-330-1062/2018 nagrinėti žodinio proceso tvarka.
43. UAB „Ignalina agrar“ 2018 m. birželio 13 d. pateikė prašymą sustabdyti administracinės bylos Nr. eA-330-1062/2018 nagrinėjimą iki įsiteisėjusiu teismo sprendimu Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose bus išnagrinėta susijusi baudžiamoji byla
Nr. 1-339-409/2018.
44. Pagal gyventojų registro duomenis (duomenys neskelbtini) atsakovė A. S.
I. mirė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 9 d. gavo iš
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą, iš
kurio matyti, kad po A. S. I. mirties palikimo priėmimo faktų nenustatyta.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
45. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl NŽT 2011 m. birželio 23 d. sprendimo,
kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės atsakovei A. S. I., ir jo pagrindu sudarytų sandorių teisėtumo bei šių sandorių objektu buvusio nekilnojamojo turto, prarasto dėl kitų
asmenų padarytų nusikalstamų veiksmų, grąžinimo valstybei, Generalinei prokuratūrai
ginant viešąjį interesą.
Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka
46. Atsakovas UAB „Ignalina agrar“ pateikė prašymą administracinę bylą nagrinėti
žodinio proceso tvarka. Pagal ABTĮ 141 straipsnio 1 dalį, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir
jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba
kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio
proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma.
47. Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Ignalina agrar“ savo prašymą motyvavo,
teigdamas, kad, mirus atsakovei A. S. I., pasikeitė faktinių aplinkybių sudėtis nagrinėjamoje byloje, tikslinga išklausyti platesnius atsakovo paaiškinimus, be to, nagrinėjant bylą
turi būti atsižvelgiama į aktualiausią teismų praktiką, kurią atsakovas nurodė savo pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose.
48. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo argumentu, kad, mirus atsakovei A. S. I.,
pasikeitė nagrinėjamoje byloje aktualių faktinių aplinkybių sudėtis. Skundžiamo teismo
sprendimo peržiūrėjimui apeliacine tvarka aktualios aplinkybės, buvusios nuosavybės
teisių atkūrimo proceso ir sandorio dėl žemės sudarymo metu, nepasikeitė.
49. ABTĮ 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas analizuoja nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių teismų praktiką,
kitus teisės šaltinius, o Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo
pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Taigi, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis nurodytomis teisės normomis, atsižvelgia į aktualiausią teismų praktiką analogiškose ar iš esmės
panašiose bylose, šiai pareigai įgyvendinti nėra būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, be
to, atsakovas pažymėjo, kad aktualiausią teismų praktiką nurodė savo pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose. Visus svarbius bylai argumentus ir paaiškinimus atsakovas taip
pat turėjo galimybę pateikti pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka.
50. Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra jokių
išskirtinių aplinkybių, dėl kurių apeliacinis skundas turėtų būti nagrinėjamas žodinio
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proceso tvarka, todėl pateiktas atsakovo prašymas netenkinamas ir byla apeliacine tvarka
nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.
Dėl sąlygų vindikacijai taikyti
51. Generalinė prokuratūra nurodė, kad nors procesas baudžiamojoje byloje nebaigtas, tačiau faktai patvirtina, jog nuosavybės teisės A. S. I. buvo atkurtos suklastotų dokumentų bei melagingų liudijimų pagrindu, t. y. šį turtą valstybė prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo ir jis turi būti grąžintas, vadovaujantis CK 4.96 straipsnio 2 dalimi (I t.,
b. l. 9). Vilniaus apygardos administracinis teismas savo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendime
pažymėjo, kad ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto nuosavybės teisių atkūrimo A. S. I. ir kitiems asmenims, kuomet klastojant dokumentus, piktnaudžiaujant tarnyba ir sukčiaujant
buvo neteisėtai įgytos šių asmenų teisės, yra pradėtas 2011 m. ir surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių nusikalstamos veikos padarymą, atkuriant A. S. I. nuosavybės teises
į nekilnojamąjį turtą. Todėl nagrinėjamoje byloje pirmiausia spręstinas klausimas dėl galimybės taikyti vindikaciją ginant ginčo žemės sklypų savininkės (valstybės) teises.
52. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčo žemės sklypus valstybė prarado dėl kitų asmenų neteisėtų veiksmų – suklastotų dokumentų pateikimo ir žinomai melagingų faktų nurodymo teismui. Šie veiksmai lėmė neteisingai nustatytą juridinę
reikšmę turintį faktą, kurio pagrindu atsakovė A. S. I. buvo laikoma turinčia teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Suklaidinta neteisingų duomenų, valstybė neatlygintinai perdavė
nuosavybės teises į ginčo žemės sklypus A. S. I., t. y. asmeniui, neturėjusiam teisės į nuosavybės teisių atkūrimą.
53. Atsakovų nuomone, pirmosios instancijos teismas, taikydamas vindikaciją, neatsižvelgė į reikšmingas nagrinėjamos bylos aplinkybes, tarp šalių susiklosčiusių teisinių
santykių ypatumus, neatsižvelgė į sąžiningo įgijėjo teisėtus lūkesčius, neišlaikė viešųjų ir
privačių interesų pusiausvyros, todėl taikė neproporcingas teisines priemones ir byloje
neįgyvendino teisingumo.
54. Civiliniame kodekse įtvirtinta ribota vindikacija, t. y. savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo tik esant įstatyme nustatytoms sąlygoms.
Tokios sąlygos išdėstytos CK 4.96 straipsnyje. Nurodyto straipsnio 1 dalyje nustatytos
kilnojamojo daikto vindikacijos taisyklės; 2 dalyje – nekilnojamojo daikto išreikalavimo
iš sąžiningo įgijėjo sąlygos; 3 dalyje – neatlygintinai perleisto kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto išreikalavimo teisė.
55. Teisės doktrinoje aiškinant vindikaciją išskirtini šie jos bruožai:
55.1. Vindikacinis ieškinys yra ieškinys dėl priteisimo, reiškiamas, kai savininkas
praranda valdymo teisę, t. y. kai jis nebevaldo daikto ir šis atsiduria pas kitą asmenį.
55.2. Vindikacinio reikalavimo objektas gali būti tik pagal individualius požymius
apibūdinami daiktai (arba jų dalys), kurie pareiškiant ieškinį egzistuoja natūra.
55.3. Vindikacinio ieškinio faktinį pagrindą sudaro kelios grupės aplinkybių:
aplinkybės, pagrindžiančios ieškovo turimą ginčijamo daikto nuosavybės ar valdymo
teisę; daikto valdymo teisės praradimą ir praradimo aplinkybes liudijantys faktai; aplinkybės, kurioms esant daiktą pradėjo valdyti atsakovas; aplinkybės, patvirtinančios, kad
atsakovas ginčijamą daiktą valdo neteisėtai; aplinkybės, patvirtinančios, kad daiktas yra
natūra; aplinkybės, rodančios, kad šalių nesieja prievoliniai teisiniai santykiai.
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55.4. Teisę pareikšti vindikacinį ieškinį pagal CK 4.95 straipsnį turi faktiškai nevaldantis daikto savininkas ar teisėtas jo valdytojas (fizinis, juridinis asmuo). Vindikacinis
ieškinys nekilnojamojo daikto atveju gali būti reiškiamas tik kai savininkas praranda ir
faktinio, ir teisinio valdymo galimybę, t. y. viešame registre kaip daikto savininkas nurodomas kitas asmuo.
55.5. Tinkamas atsakovas pagal vindikacinį ieškinį yra asmuo, kuris neteisėtai valdo svetimą daiktą, t. y. faktiškai turi jį. Neteisėtu valdytoju pripažįstamas ne tik asmuo,
kuris pats neteisėtai užvaldė daiktą, pavyzdžiui, pavogė, pasisavino jį radęs ir panašiai,
bet ir asmuo, kuris jį įsigijo iš kito asmens, neturinčio teisės jį parduoti. Pavyzdžiui, asmuo, nusipirkęs vogtą daiktą apie vagystės faktą nieko nežinodamas, bus laikomas neteisėtu valdytoju. Tokiu valdytoju pripažįstamas ir asmuo, kuris iš pradžių daiktą valdė teisėtu pagrindu, tačiau vėliau tas pagrindas išnyko. Valdymo neteisėtumas yra objektyvus
faktas ir jo buvimas ar nebuvimas nepriklauso nuo asmens kaltės (Valentinas Mikelėnas.
Vindikacija ir jos taikymas. Justitia, 2005, Nr. 1 (55), p. 4).
56. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką civilinėse bylose vindikacijos taikymo klausimu, iš esmės laikosi pirmiau nurodyto aiškinimo.
57. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis
savininko teisių gynimo būdas, t. y. jis reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu. Šis reikalavimas
pareiškiamas asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį
šis turtas yra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje
byloje Nr. 3K-7-229/2007; 2008 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2008;
2017 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-460-690/2017, 18 punktas).
Reikšdamas vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į
daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 5) daiktas yra natūra; 6) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2009; 2018 m. birželio 20 d.
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247-916/2018, 23 punktas).
58. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. spalio 30 d. nutarime pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje yra įtvirtintas nuosavybės
neliečiamumo principas. Kita vertus, Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos
23 straipsnio nuostatas, ne kartą yra konstatavęs, kad nuosavybė įpareigoja. Savininkas,
naudodamas savo turtą, su juo turi elgtis atsakingai ir rūpestingai. Įstatymų leidėjas, reguliuodamas nuosavybės teisių apsaugą, turi užtikrinti Konstitucijos ginamų ir saugomų
vertybių pusiausvyrą. Tai, kad turi būti ginamos savininko, praradusio savo turtą dėl kito
asmens (kitų asmenų) padaryto nusikaltimo, nuosavybės teisės, nereiškia, kad neturi
būti ginamos teisės ir tokio asmens, kuris siekė turtą įgyti teisėtai, sąžiningai, bet įgijo
jį nežinodamas, kad savininkas tą turtą prarado dėl kito asmens (kitų asmenų) padaryto
nusikaltimo. Reikalavimas ginti tokio asmens teises kyla iš Konstitucijos, inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo, Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinto konstitucinio
asmeniui padarytos žalos atlyginimo principo. Šis konstitucinis principas neatsiejamas
nuo Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo: įstatymais turi būti sudarytos visos rei235
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kiamos teisinės prielaidos padarytą žalą atlyginti teisingai (Konstitucinio Teismo 2006 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimas).
59. Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl nuosavybės išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo, yra ne kartą nurodęs, kad bet koks naudojimosi nuosavybe apribojimas turi būti ne tik atliekamas teisėtai ir turėti teisėtą tikslą, bet ir atitikti proporcingumo principo reikalavimą užtikrinti teisingą visuomenės bendrojo intereso poreikių
ir atitinkamo asmens pagrindinių teisių apsaugos reikalavimų pusiausvyrą, nes toks
teisingos pusiausvyros siekis būdingas visai Konvencijai. Reikiama pusiausvyra neužtikrinama, jeigu atitinkamam asmeniui tenka pernelyg didelė asmeninė našta (žr., pvz.,
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimo byloje Pyrantienė
prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 45092/07) 49 punktą).
60. Lietuvos bendrosios kompetencijos ir administraciniai teismai formuodami savo
praktiką atsižvelgia į šios nutarties 57–59 punktuose nurodytas taisykles ir principus, inter alia siekiama užtikrinti proporcingumo, teisėtų lūkesčių principų, sąžiningų įgijėjų ir
savininko interesų pusiausvyros laikymąsi. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2017 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-278-248/2017, kurioje formuojama naujausia teismų praktika analogiškose bylose, pažymėjo, kad esant CK 4.96 straipsnio
2 dalyje nustatytos ribotos vindikacijos pagrindams, atsižvelgiant į nurodytą Konstitucinio
Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją bei siekiant sąžiningų įgijėjų ir
savininko interesų pusiausvyros, spręstina, ar taikant tokį savininko teisių gynimo būdą nebus pernelyg suvaržytos sąžiningų įgijėjų teisės ir ar nebus pažeisti jų teisėti lūkesčiai. Tam
būtina įvertinti konkrečias daikto praradimo aplinkybes, sąžiningo įgijėjo valdymo tęstinumą ir trukmę, kiekvienai iš šalių tenkančius padarinius ir kitas reikšmingas aplinkybes (nurodytos nutarties 23 punktas). Šių nuostatų laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 5 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. eA-404-415/2018, 95 punktas).
61. Turto įgijėjo sąžiningumą ar nesąžiningumą lemiančios aplinkybės yra vertinamojo pobūdžio ir kiekvienoje byloje nustatomos individualiai, atsižvelgiant į kiekvienos
bylos aplinkybes, teisinių santykių šalių padėtį, elgesį ir kt. Sprendžiant dėl turto įgijėjo
sąžiningumo visais atvejais būtina atsižvelgti į faktines sandorio sudarymo aplinkybes,
įgijėjų teisinį statusą, tarpusavio santykius, jų subjektyvias savybes, veiklos specifiką ir
kitas konkrečioje situacijoje reikšmingas aplinkybes, nes tai atitinka CK 1.5 straipsnio
3 dalies nuostatas, pagal kurias reikia vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje Nr. 3K-3-168/2007; 2007 m. birželio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7229/2007; 2013 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2013; ir kt.).
62. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teismų praktiką, kai kyla nuosavybės neliečiamumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų konkurencija, kiekvienoje konkrečioje byloje
būtina vertinti pirmiau išvardytas reikšmingas faktines aplinkybes, kurios sudaro sąlygas
nustatyti tinkamą saugotinų vertybių pusiausvyrą.
63. Proporcingumo principas gali būti pažeistas išreikalavus daiktą iš sąžiningo įgijėjo, kuris dėjo pastangas, siekdamas įsigyti turtą skaidriai, laikydamasis teisės normų nuostatų, suderinęs aiškias turto perleidimo ir atsiskaitymo už jį sąlygas. Tačiau, kai iš įvertintų
duomenų viseto matyti, kad įgijėjas, jį atstovaujantys asmenys, atsižvelgiant į jų tarpusavio
ryšius ir veiksmus, turėjo suprasti, kad sandorio sąlygos nėra skaidrios, kad galimas san236
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dorio neteisėtumas, bet pasirinko veikti neskaidriai, ypač jei tokių veiksmų epizodų yra ne
vienas, tokiomis aplinkybėmis daikto įgijėjas gali būti nelaikomas atitinkančiu sąžiningo
įgijėjo standartui keliamus reikalavimus. Nustačius įgijėjo neatitiktį sąžiningo įgijėjo standartui, tai reikštų, kad jis, įgydamas turtą nesąžiningai, pats prisiėmė neigiamų padarinių
naštos riziką, todėl tokiu atveju daikto išreikalavimas jam nebus neproporcinga našta.
64. CK 4.96 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai daiktas neatlygintinai įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn, tai savininkas turi teisę
išreikalauti daiktą (tiek kilnojamąjį, tiek nekilnojamąjį) visais atvejais. Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai dėl daikto perleidimo sudarytas atlygintinas sandoris, tačiau faktiškai įgijėjas už perleistą daiktą neatsiskaitė. Daikto perleidimo faktinis neatlygintinumas
reikštų, kad išreikalavus faktiškai neatlygintinai įgytą turtą iš įgijėjo, jis nepatirs nuostolių
ir jam neteks neproporcinga vindikacijos padarinių našta.
65. Nagrinėjamoje byloje esančioje ginčo žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta, kad už perleidžiamus žemės sklypus atsiskaityta prieš sutarties pasirašymą
(I t., b. l. 100). Atsakovės A. S. I. atstovui tvirtinant, kad su ja pagal žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartį faktiškai nebuvo atsiskaityta, pirmosios instancijos teismas šios
byloje esminę reikšmę vindikacijos galimumui turinčios faktinės aplinkybės nevertino ir
nenustatė, ar žemės sklypų perleidimo sandoris faktiškai buvo atlygintinas. Ikiteisminio
tyrimo duomenimis, V. K. teigė, kad už būsimą A. S. I. atkurtų nuosavybės teisių į žemės sklypus perleidimą sumokėjo 790 000 litų (228 800 eurų) grynais ne šių teisių turėtojai, bet A. P. (žr. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 6 d. nutartį baudžiamojoje
byloje Nr. 1-339-409/2018, Lietuvos teismų informacinė sistema LITEKO), vėliau V. K.
veikė A. S. I. vardu sudarant žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartį, t. y. didelės pinigų
sumos buvo mokamos už sklypus jų dar nesuformavus ir ne teisių į sklypus savininkui,
bet kitam asmeniui. Šių ginčo žemės sklypų įsigijimo aplinkybių visetas nagrinėjamoje
byloje turi būti įvertintas įsigijimo skaidrumo ir sąžiningumo aspektu.
66. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ir kitų žemės sklypo
įsigijimo aplinkybių, kurios gali būti reikšmingos, užtikrinant proporcingumo principo
laikymąsi. Atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, kad UAB „Ignalina agrar“, atstovaujama įgalioto asmens V. L., įsigijo sklypus iš A. S. I., atstovaujamos V. K., jau kitą dieną po sklypų
įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Administracinėje byloje nevertinta, ar tokio
greito sandorio dėl didelės apimties ir vertės nekilnojamojo turto sudarymas laikytinas
nepriekaištingu sąžiningumo aspektu, ar toks sandoris nelemia įmonės pareigos rūpestingiau pasidomėti įgyjamu turtu, ar bylos duomenys nepatvirtina įmonės, jos atstovų,
akcininkų, darbuotojų ir nusikalstamus veiksmus atlikusių asmenų ryšių ir koordinuotų
veiksmų, kurie galėjo lemti žinojimą arba turėjimą žinoti apie turto neteisėtą kilmę ir kt.
Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 5 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. I-24-244/2018, nustatyta, kad aplinkybėmis,
panašiomis į nagrinėjamoje byloje nustatytas, suklastojus dokumentus, atkuriant tariamai turėtas nuosavybės teises, buvo neteisėtai įgyti ir realizuoti didelės vertės valstybės
žemės sklypai. Šios neteisėtai įgytos žemės pirkimo–pardavimo sutarties šalys buvo kitos
nei nagrinėjamoje byloje, tačiau jas atstovavo tie patys asmenys: pardavėją V. M. – V. K.,
o UAB „ML forest“ – V. L. Kaip ir nagrinėjamoje byloje, žemės sklypų pirkėja (UAB „ML
forest“) nepateikė jokių įrodymų, kada ir kokiu būdu buvo atsiskaityta su pardavėju už
perkamus ginčo žemės sklypus. V. K. parodė, kad dirbo UAB „ML forest“ vadybininku,
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t. y. atstovaudamas pardavėją, jis turėjo glaudžius ryšius su pirkėju, jis taip pat teigė, kad
šios bendrovės jam pervesti pinigai buvo skirti kitiems sklypams įsigyti (žr. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 5 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. I-24-244/2018, Lietuvos teismų informacinė sistema LITEKO).
67. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad UAB „Ignalina agrar“, įsigijusi ginčo žemės sklypus, pati jų pagal paskirtį nenaudojo – iškart po įgijimo sklypai išnuomoti ir subnuomoti kitiems asmenims, įmonėje dirba 1 darbuotojas. Pirmosios instancijos
teismas turi įvertinti, ar UAB „Ignalina agrar“ buvo pakankamai apdairi ir rūpestinga,
skubiai įsigydama ginčo sklypus, ypač atsižvelgiant į tai, kad UAB „Ignalina agrar“ veiklos rūšis pagal Juridinių asmenų registro duomenis yra žemės ūkio veikla (žemės sklypų
įsijimas), t. y. ji turi pakankamai patirties šiais klausimais.
68. Atsižvelgiant į šios nutarties 63–67 punktuose išdėstytas aplinkybes, pirmosios
instancijos teismas turi vertinti, ar daikto įgijėjas gali būti nelaikomas atitinkančiu sąžiningo įgijėjo standartui keliamus reikalavimus, o išreikalavus faktiškai neatlygintinai įgytą turtą iš atsakovo jam teks neproporcinga / proporcinga vindikacijos padarinių našta.
69. Pažymėtina, kad nėra pagrindo kalbėti apie valstybės klaidą, kai nusikalstami
veiksmai prieš valstybę (nagrinėjamu atveju – teisme pateikus suklastotus dokumentus,
kurių pagrindu teismas neteisingai nustatė juridinę reikšmę turintį faktą) iš esmės atėmė
galimybes valstybei patikrinti (nustatyti) prašymo atkurti nuosavybės teises neteisėtumą,
kas ir lėmė valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų praradimą.
70. Atsižvelgiant į pirmiau minėtą Europos Žmogaus Teisių Teismo ir nacionalinių
teismų jurisprudenciją, daiktui išreikalauti iš įgijėjo nepakanka nustatyti, kad išreikalautino daikto savininkas neteko jo dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo. Būtina nustatyti
ir įvertinti proporcingumo principo laikymuisi svarbias aplinkybes. Dėl to daikto perleidimo atlygintinumas ir įgijėjo sąžiningumas bei nuo jų priklausantis vindikacijos padarinių naštos proporcingumas yra esminės aplinkybės, kurių išsamiai neįvertinus, bylos dėl
vindikacijos esmė lieka neatskleista.
71. Pastebėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta duomenų, jog A. S. I. ir
kiti asmenys veikė kartu, neteisėtai įgydami dokumentus, tariamai patvirtinančius jų
teises į žemės sklypus, juos užvaldydami ir realizuodami. Tokiu atveju yra pagrindas
jų neteisėtus veiksmus vertinti kaip bendrus ir šiais veiksmais padarytos žalos atlyginimo reikalauti solidariai iš visų tokius neteisėtus veiksmus atlikusių asmenų, o ne tik iš
A. S. I. (CK 6.6 straipsnio 3 dalis). Kadangi taikant restituciją, ji nukreipiama tik į asmenį, kuriam perleistas daiktas formaliai priklausė, dažni atvejai, kai šiam asmeniui turto
neturint, neįmanoma realiai įvykdyti restituciją ir kompensuoti nuostolius patyrusiam
asmeniui. Dėl to, siekiant, kad daikto netekęs asmuo (daikto savininkas ar įgijėjas) turėtų realią galimybę išieškoti nuostolių atlyginimą, kai egzistuoja civilinės atsakomybės
sąlygos, gali būti reikalaujama žalos atlyginimo iš visų prie jos padarymo prisidėjusių asmenų solidariai, padidinant realaus nuostolių atlyginimo tikimybę. Galimybė taikyti solidarią atsakomybę bent vienam žalą padariusiam asmeniui turint turto, būtų papildoma
priemonė, sudaranti sąlygas proporcingumo principui įgyvendinti.
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Dėl nusikaltimo konstatavimo taikant vindikaciją CK 4.96 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais
72. Atsakovas UAB „Ignalina agrar“ apeliaciniame skunde nesutinka su CK
4.96 straipsnio 2 dalies taikymu, teigdamas, kad šios teisės normos taikymas yra galimas
tik teismui konstatavus nusikaltimo faktą išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje.
73. CK 4.96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl
kitų asmenų padaryto nusikaltimo.
74. Konstitucinis Teismas 2008 m. spalio 30 d. nutarime tyrė CK 4.96 straipsnio
2 dalies atitikties Konstitucijai klausimą, inter alia ta apimtimi, kuria valstybei leidžiama iš sąžiningo įgijėjo susigrąžinti nekilnojamąjį turtą, prarastą dėl valstybės tarnautojo padaryto nusikaltimo, ir padarė išvadą, kad CK 4.96 straipsnio 2 dalis neprieštarauja
Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.
75. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad CK 4.96 straipsnio 2 dalyje vartojama
sąvoka „nusikaltimas“, įsigaliojus 2000 m. redakcijos Baudžiamajam kodeksui, apima
abi nusikalstamos veikos formas: ir nusikaltimus, ir baudžiamuosius nusižengimus. BK
11 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnyje nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas apibrėžiami kaip pavojinga ir šiame kodekse uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), tačiau
už nusikaltimą numatyta laisvės atėmimo bausmė, o už baudžiamąjį nusižengimą – bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, išskyrus areštą.
76. Aiškinant minėtą Civilinio kodekso normą – 4.96 straipsnio 2 dalį – reikia vadovautis šio kodekso normų aiškinimo principais, nustatytais CK 1.9 straipsnyje.
Šiame straipsnyje nurodyta, kad siekiant užtikrinti Civilinio kodekso vientisumą ir atskirų struktūrinių dalių suderinamumą taikant jo normas, jos aiškinamos atsižvelgiant į
šio kodekso sistemą bei struktūrą (1 dalis); nustatant taikomos normos tikrąją prasmę,
atsižvelgiama į šio kodekso ir aiškinamos normos tikslus bei uždavinius (3 dalis).
77. Aiškinama norma yra CK ketvirtosios knygos penktojo skyriaus „Nuosavybės
teisė“ penktajame skirsnyje „Savininko teisių apsauga ir gynimas“, CK 4.96 straipsnyje
„Daikto išreikalavimas iš sąžiningo įgijėjo“. Iš nurodytų teisės institutų ir CK 4.96 straipsnio 2 dalies struktūros bei turinio akivaizdu, kad CK 4.96 straipsnio 2 dalies paskirtis –
reglamentuoti pažeistų savininko nuosavybės teisių gynimą, todėl šioje dalyje vartojamos
sąvokos aiškintinos atsižvelgiant į šią paskirtį ir įvertinant, kokią įtaką tam tikra sąvoka
turi būtent savininko teisių gynimui. Atitinkamai teisės normoje vartojamos sąvokos negali būti aiškinamos taip, kad sudarytų kliūtis normos paskirčiai įgyvendinti.
78. CK 4.96 straipsnio 2 dalyje nustatyta vindikacijos taikymo galimybė vieninteliu atveju, kai savininkas reikalaujamą grąžinti daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto
nusikaltimo, t. y. veikimo pavojingiausiu visuomenei būdu. Toks daikto praradimo būdas
sprendžiant dėl galimybės jį grąžinti savininkui yra reikšmingas ir dėl to, kad patvirtina
savininko valios laisvai nuspręsti dėl disponavimo daiktu suvaržymą, kurio nebuvus jis
daikto savo valia nebūtų perleidęs. Prie tokio suvaržymo priskirtina apgaulė, panaudota
prieš savininką, kad paveikti jį įtikinant perleisti daiktą. Kadangi CK 4.96 straipsnio 2 dalies paskirtis – savininko daiktinių teisių gynyba, tai daikto įgijimo nusikalstamu būdu
aplinkybė svarbi vertinant savininko pareigą tinkamai rūpintis jam priklausančiu daik239
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tu, imtis protingų priemonių jam apsaugoti. Nustačius, kad savininkas daiktą prarado
dėl kitų asmenų padarytos nusikalstamos veikos, paprastai jam negalima perkelti atsakomybės dėl daikto praradimo, priešingai nei savininko aplaidumo ir nerūpestingumo
atvejais. Būtent tokios daikto praradimo aplinkybės – kitiems asmenims nusikalstamai,
t. y. grubiausiu būdu, pažeidžiant teisės normas – daro daikto praradimą išskirtinį iš kitų,
todėl šiuo atveju daikto savininkas turi išskirtines teises į savo daiktinių teisių gynimą.
Dėl to byloje sprendžiant vindikacijos klausimą ir nustačius, jog daiktą savininkas prarado dėl veikos, kuri pagal baudžiamąjį įstatymą kvalifikuojama kaip nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas, CK 4.96 straipsnio 2 dalies taikymui nėra svarbu, ar nustatytas
tokią veiką padaręs asmuo, ar jis yra tinkamas subjektas baudžiamajai atsakomybei taikyti už padarytą veiką, ar baudžiamojoje byloje priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ar
baudžiamoji byla sustabdyta, o svarbu, kad pakankamai patikimai nustatytos aplinkybės,
kuriomis savininkas prarado savo daiktą – grubiai pažeidžiant jo teisę laisva valia disponuoti daiktu. Aiškinimas, kad tik teismui išnagrinėjus baudžiamąją bylą dėl nusikaltimo,
lėmusio daikto praradimą, būtų galima remtis nusikaltimo padarymo faktu byloje dėl
vindikacijos taikymo, prieštarautų CK 4.96 straipsnio 2 dalies paskirčiai – apginti savininko teises. Taip aiškinant, tais atvejais, kai yra pakankamai duomenų, patvirtinančių
nusikalstamos veikos padarymą (pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos;
yra pakankamai duomenų, sudarančių pagrindą atitinkamą veiką kvalifikuoti kaip atitinkančią tam tikro nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius; nėra duomenų,
keliančių abejonių dėl tokios veikos padarymo fakto; ir kt.), tačiau baudžiamosios bylos
išnagrinėjimas teisme negalimas (pvz., nenustačius tokią veiką padariusio asmens), CK
4.96 straipsnio 2 dalis taptų neveiksminga, o iš savininko būtų atimta iš esmės vienintelė
galimybė atgauti daiktą, prarastą dėl kito asmens padaryto nusikaltimo.
79. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad CK 4.96 straipsnio 2 dalyje
nustatytą kvalifikuojantį požymį – padaryto nusikaltimo faktą – nebūtina konstatuoti teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu. Kasacinis teismas pažymėjo, kad baudžiamojo proceso
įstatymuose nustatyta pakankamai objektyvių pagrindų, kuriems esant baudžiamasis procesas apskritai negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, nors nusikaltimas ir
buvo padarytas (pvz., kaltininkui mirus; suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui; nusikaltimą padarius asmeniui, turinčiam imunitetą nuo baudžiamosios jurisdikcijos;
asmeniui iki pavojingos veikos padarymo dar neturėjus tokio amžiaus, kuriam suėjus pagal
įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė, ir kt.; Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnis). Be to, galimi objektyvūs pagrindai, dėl kurių ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje negali būti baigtas, pavyzdžiui, jei nežinia, kur yra kaltinamasis, jeigu kaltinamasis suserga psichine ar kita sunkia liga, jeigu nenustatomas trauktinas baudžiamojon atsakomybėn
asmuo, jeigu iš užsienio valstybės neišduodamas kaltinamasis ir pan. Esminiai skirtingi
baudžiamųjų ir civilinių įstatymų tikslai bei paskirtis lemia tai, jog ir civilinėje byloje gali
būti konstatuojamas nusikalstamos veikos faktas (nors vykdytame baudžiamajame procese
ir nepriimamas nuosprendis), kuris tampa kvalifikuojančiu požymiu sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo ir jos ribų. CK 4.96 straipsnio 2 dalyje nustatytas kvalifikuojantis
požymis – padaryto nusikaltimo faktas – gali būti konstatuotas nagrinėjant bylą civilinio
proceso tvarka, nors ir vykdytame baudžiamajame procese nenustatytas konkretus nusikaltimą padaręs asmuo, ir tai negalės būti laikoma asmens nekaltumo prezumpcijos principo
pažeidimu, nes joks asmuo teismo sprendimu neapkaltinamas nusikaltimo padarymu, o tik
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konstatuojamas nusikalstamos veikos faktas, kuris atskirais įstatymų nustatytais atvejais yra
būtinas civilinių santykių teisiniam kvalifikavimui. Pripažinus, kad CK 4.96 straipsnio 2 dalyje nustatytas kvalifikuojantis požymis turi būti konstatuotas tik apkaltinamuoju teismo
nuosprendžiu, ir esant objektyviems, nutartyje nurodytiems pagrindams, dėl kurių ikiteisminis tyrimas ar jo pabaigimas negalimi ir dėl to nenustatomas ar neįvardijamas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, reikštų, kad esant šiems pagrindams savininkas niekada negalėtų apginti savo nuosavybės teisių civilinio proceso tvarka ir išsireikalauti turtą, prarastą
be savo valios. Taigi nusikaltimo fakto konstatavimas galimas ir bylą nagrinėjant civilinio
proceso tvarka, neįvardijant konkretaus, galimai kalto dėl nusikaltimo padarymo asmens,
jei šis klausimas dėl objektyvių priežasčių neišsprendžiamas vykdyto baudžiamojo proceso
nustatyta tvarka priimant nuosprendį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio
6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2007). Pirmiau nurodytos nuostatos mutatis mutandis taikytinos ir nagrinėjamose administracinėse bylose, t. y., aiškinant CK 4.96 straipsnio 2 dalį, kvalifikuojančiu požymiu laikytinos nusikalstamos veikos, kurias galima konstatuoti administracinio ar civilinio proceso metu.
80. Spręsdamas dėl pagrindų sustabdyti bylos nagrinėjimą ar ją nagrinėti iš esmės,
kai neišnagrinėta su aktualiu klausimu susijusi baudžiamoji byla, Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas yra pažymėjęs, kad šį klausimą teismas turi vertinti kiekvienu atveju pagal konkrečias bylos aplinkybes. Teismas nurodė, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas negali būti
pagrindu sustabdyti bylos nagrinėjimą pagal Civilinio proceso kodekso 163 straipsnį,
nustatantį privalomąjį bylos sustabdymą, tačiau ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai, priimti procesiniai sprendimai gali būti rašytiniai įrodymai civilinėje byloje, todėl
atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ikiteisminio tyrimo atlikimas gali būti pagrindas sustabdyti civilinę bylą pagal Civilinio proceso kodekso 164 straipsnio 4 punktą,
kai bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra
paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą (Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2014).
81. Civilinio proceso kodekso 164 straipsnio 4 punkte nustatytas fakultatyvusis bylos
sustabdymo pagrindas – kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina – identiškas nurodytam ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punkte. Taigi teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, kiekvienu atveju pagal konkrečias bylos aplinkybes turi spręsti dėl poreikio sustabdyti
administracinės bylos nagrinėjimą iki bus išspręsta byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka.
82. Nagrinėjamoje byloje aktualios nusikalstamos veikos konstatuotos kompetentingų institucijų baudžiamojo proceso tvarka, todėl, byloje nesant duomenų, paneigiančių nustatytą aplinkybę, kad dėl šių pagal įstatymą baudžiamų veikų valstybė prarado savo turtą, nėra pagrindo jomis nesiremti kaip reikšmingomis sprendžiant ginčą dėl
daikto grąžinimo savininkui.
83. Kita vertus, baudžiamojoje byloje gali būti nustatytos aplinkybės, reikšmingos
sprendžiant nagrinėjamoje administracinėje byloje kylančius klausimus dėl ginčo sklypų
įsigijimo aplinkybių vertinimo ir vindikacijos taikymo atveju – įgijėjui tenkančios naštos
proporcingumo.
84. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgtina ir į tai, kad ikiteisminio tyrimo bylos
Nr. 40-9-062-11 ir baudžiamosios bylos Nr. 1-339-409/2018 duomenys yra prieinami
Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO.
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85. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija atmeta apelianto
2018 m. kovo 21 d. ir 2018 m. birželio 13 d. prašymus sustabdyti administracinę bylą
Nr. eA-330-1062/2018 iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 40-9-062-11 (baudžiamoji byla Nr. 1-339-409/2018).
Dėl termino kreiptis į teismą
86. Dėl atsakovo keliamo klausimo dėl termino kreiptis į teismą skaičiavimo pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas 30 dienų terminas kreiptis į teismą su
skundu dėl sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo
atveju, jei į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad
yra pažeistas viešasis interesas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio
23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-675/2013; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-404-415/2018, 108 punktas).
87. Nagrinėjamu atveju reikšmingos aplinkybės, lėmusios prokuroro sprendimą imtis ginti viešąjį interesą teismo tvarka, paaiškėjo tik 2016 m. sausio 15 d. įsiteisėjus Akmenės
rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimui, kuriuo buvo panaikintas
Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 15 d. sprendimas ir atmestas A. S. I. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Iki tol, tik atnaujinus procesą civilinėje byloje, užbaigtoje Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 15 d. sprendimu, šis sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo dar nebuvo panaikintas,
todėl, galiojant tokiam sprendimui, nebūtų buvę pakankamo pagrindo teigti, kad A. S. I. į
konkrečius žemės sklypus pretendavo nepagrįstai, kartu nebūtų pakankamai pagrįstas pareiškėjo vindikacinis ieškinys. Pareiškėjas su prašymu į Vilniaus apygardos administracinį
teismą kreipėsi 2016 m. vasario 4 d., todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog 30 dienų terminas prašymui paduoti nėra praleistas.
88. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Europos Žmogaus Teisių Teismo ir nacionalinių
teismų jurisprudencijoje suformuotą nuostatą, jog nuosavybės teisių suvaržymas, įskaitant vindikaciją, galimas tik kiekvienu atveju įvertinus daikto netenkančiam asmeniui
tenkančios naštos proporcingumą, dėl to, byloje neįvertinus pirmiau nurodytų esminę
reikšmę turinčių aplinkybių, bylos dėl vindikacijos taikymo esmė liko neatskleista, todėl
pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, išskyrus jo dalį dėl Nacionalinės
žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2011 m. birželio 23 d.
sprendimo Nr. 39S-142 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei A. S. I.“,
dėl kurio panaikinimo pagrįstumo byloje ginčas nekilo.
89. Minėta, kad pagal gyventojų registro duomenis (duomenys neskelbtini) atsakovė A. S. I. mirė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 9 d. gavo
iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą, iš kurio matyti, kad po A. S. I. mirties palikimas nepriimtas, ir Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nepradės paveldėjimo procedūros, kadangi jokio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nėra registruota mirusiosios var242
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du. Atsižvelgiant į tai, apeliacinis procesas pagal A. S. I. apeliacinį skundą nutrauktinas.
Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, kartu privalo išspręsti ir A. S.
I. procesinių teisių perėmimo klausimą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 148 straipsnio 2 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Apeliacinį procesą pagal A. S. I. apeliacinį skundą nutraukti.
Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ignalina agrar“ apeliacinį skundą tenkinti
iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo dalį,
kuria panaikintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos 2011 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. 39S-142 „Dėl nuosavybės teisių
atkūrimo kaimo vietovėje pilietei A. S. I.“, palikti nepakeistą.
Kitą sprendimo dalį panaikinti ir bylą dėl šios dalies grąžinti Vilniaus apygardos
administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.

3.4.2. Dėl administracinių aktų, kuriais, atkūrus nuosavybės teises, perleistas
valstybinės reikšmės miškas, ginčijimo, praėjus 10 metų terminui nuo nuosavybės
teisių atkūrimo
Administracinis aktas, prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo nuostatoms, kuriuo iš esmės paneigiami konstituciniai turto, esančio išimtine valstybės nuosavybe disponavimo ir tokios nuosavybės teisės apsaugos principai, nesukuria civilinių teisių ir pareigų, taigi jos negali būti ginamos (Civilinio kodekso 1.136 str. 1 d. ir 2 d. 3 p.), o tai reiškia,
kad turtas, turintis išimtinės valstybės nuosavybės teisinį statusą, grąžinamas valstybei
teisingai atlyginant sąžiningiems asmenims, jį įgijusiems, taikant restitucijos taisykles (Civilinio kodekso 6.145 str.) ir civilinį teisinį ieškinio senaties institutą nepaisant to,
kiek metų yra praėję nuo administracinio akto priėmimo (53 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-4507-415/2018
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01992-2017-5
Procesinio sprendimo kategorijos: 15.1.3; 15.8; 18.4.2; 18.5.1; 18.6.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. spalio 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),
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Ramutės Ruškytės, Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės V. M. apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 25 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės V. M. pareiškimą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, V. V., Z. D. V., J. Z., V. G.-Z., trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėja Kauno apygardos prokuratūros prokurorė V. M. (toliau – ir
Prokurorė) padavė pareiškimą (kurį vėliau patikslino), kuriuo prašė: 1) kreiptis į Lietuvos
Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis Teismas), kad būtų išspręsta,
ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d.
įstatymo redakcija Nr. XII-2399, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) (toliau – ir ABTĮ)
30 straipsnio 1 dalyje ir 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte įtvirtintos normos ta apimtimi,
kad numatytas 10 metų terminas skundui (prašymui, pareiškimui) paduoti nuo skundžiamo teisės akto priėmimo ar veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto
nustatyto klausimo išsprendimo termino pasibaigimo yra naikinamasis terminas ir nėra
numatyta galimybės jį atnaujinti net ginant išimtinę valstybės nuosavybę, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 straipsnio 1 daliai,
47 straipsniui, 118 straipsnio 2 daliai, teisinės valstybės bei įstatymo negaliojimo atgal
principams; 2) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo
Nr. 02-07-13327 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo
(duomenys neskelbtini)“ dalį dėl 0,1250 ha valstybinės reikšmės miško (toliau – ir miškas), esančio 0,1750 ha ploto žemės sklype (duomenys neskelbtini) (toliau – ir žemės sklypas); 3) panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2005 m. gruodžio 23 d.
sprendimo Nr. 02/190 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei Z. D. V.“ dalį dėl
0,1250 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,1750 ha ploto žemės sklype (duomenys
neskelbtini); 4) pripažinti negaliojančia 2006 m. vasario 24 d. valstybinės žemės dovanojimo sutarties Nr. RI-2411 dalį, kuria Z. D. V. padovanojo V. V. 0,1250 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,1750 ha ploto žemės sklype (duomenys neskelbtini); 5) pripažinti negaliojančia 2016 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 5608 dalį, kuria
V. V. perleido nuosavybėn J. Z. 0,1250 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,1750 ha
ploto žemės sklype (duomenys neskelbtini); 6) taikant restituciją natūra valstybės nuosavybėn grąžinti 0,1250 ha žemės sklypą su valstybinės reikšmės mišku, esančiu 0,1750 ha
ploto žemės sklype (duomenys neskelbtini), o valstybę įpareigoti J. Z. grąžinti pagal
2016 m. rugsėjo 30 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 5608 sumokėtos pinigų sumos, atitinkančios paimamo žemės sklypo vertę, dalį, t. y. 4 642,86 Eur sumą.
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2. Prokurorė nurodė, kad Kauno apskrities viršininkas 2005 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 02-07-13327 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę)
atkūrimo (duomenys neskelbtini)“ ir Kauno apskrities viršininko administracija 2005 m.
gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 02/190 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei Z.
D. V.“ atkūrė nuosavybės teises Z. D. V. į buvusios savininkės O. M. iki nacionalizacijos (duomenys neskelbtini) mieste valdytos žemės dalį, grąžinant natūra 0,1750 ha (iš jų
0,1404 ha miško želdinių, 0,0346 ha pievų) žemės sklypą, nustatant naudojimo būdą –
rekreacinės teritorijos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2017 m. rugpjūčio 9 d. pažyma Nr. 76226 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis patvirtina, kad skaičiumi „50“ pažymėtas 0,1750 ha
žemės sklypas patenka į valstybinės reikšmės miškų plotą miško žemėje. VMT 2017 m.
rugpjūčio 9 d. pažymoje Nr. 76225 apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės
kadastro duomenų taksacinius rodiklius ir taksoraščio ištraukoje nurodyta, kad Lietuvos
Respublikos valstybės kadastre įregistruotas 0,1750 ha žemės sklypas, kurio 0,17 ha yra
Prienų miškų urėdijos Išlaužo girininkijos 12 kvartalo 50 taksacinio sklypo 0,20 ha plote.
Šiame plote medžių amžius yra 60–64 metai, aukštis – 26 metrai, skersmuo – 27 cm, medynų tūris – 92 kub. m. Miškas priskiriamas Nemuno kilpų regioniniam parkui, parko
apsauginei zonai, miestų miškams. Į minėtą žemės sklypą patenka Prienų miškų urėdijos Išlaužo girininkijos 12 kvartalo 50 taksacinis sklypas, kuris Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų
plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ priskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams (toliau –
ir 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1370). Tai reiškia, kad nuosavybės teisių atkūrimo metu žemės sklypas jau pateko į (duomenys neskelbtini) miesto teritoriją ir buvo
priskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 286-17V, buvo atliktas ginčo sklypo kadastro duomenų patikrinimas vietoje. Patikrinimo metu
nustatyta, kad ginčo žemės sklypo dalis – 0,05 ha – neatitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatytų miškui ir miško žemei keliamų reikalavimų, todėl VMT 2018 m.
sausio 2 d. sprendimu Nr. S-1801-03 buvo patikslinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys, išbraukiant iš valstybinės reikšmės miškų plotų 0,05 ha ploto
teritoriją, esančią žemės sklype. Taigi 0,1750 ha ploto žemės sklype yra 0,1250 ha valstybinės reikšmės miško.
3. Pareiškėja pažymėjo, kad Z. D. V. 2006 m. vasario 24 d. dovanojimo sutartimi
Nr. RI-2411 jai priklausiusį žemės sklypą padovanojo sūnui V. V. V. V. 2016 m. rugsėjo
30 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 5608 jam priklausiusį žemės sklypą už 6 500 Eur
perleido J. Z. Žemės sklypas įregistruotas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
(sutuoktinė V. G.-Z.).
4. Prokurorė, vadovaudamasis Konstitucijos 47 straipsniu, Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo
įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.80 straipsnio 1 dalimi, 4.7 straipsnio
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2 dalimi, 4.48 straipsniu, nurodė, kad Kauno apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 23 d.
įsakymas Nr. 02-07-13327 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (duomenys neskelbtini)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimas Nr. 02/190 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei Z. D. V.“, kurių pagrindu
buvo perleistas valstybinės reikšmės miškas, yra neteisėti kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, todėl ir minėti sandoriai, kurių pagrindu nuosavybės teisės
į valstybinės reikšmės mišką buvo perleistos, turėtų būti pripažinti neteisėtais. VMT pateikta informacija patvirtina, kad 0,1250 ha valstybinės reikšmės miško plotas patenka
į ginčo žemės sklypo teritoriją. Be to, nėra ginčo, kad žemės sklypas yra (duomenys neskelbtini) miesto teritorijoje, todėl, atsižvelgiant į minėtas teisės normas, visas žemės sklype esantis miškas yra priskirtinas valstybinės reikšmės miškų plotams.
5. Pareiškėja pabrėžė, kad, pripažinus nuosavybės teisių atkūrimo Z. D. V. procesą
pabaigtu, restitucija taikytina valstybei ir paskutiniam turto įgijėjui – J. Z., – iš kurio turtas natūra (žemės sklypo 0,1250 ha dalis su valstybinės reikšmės mišku) grąžintinas valstybei, o valstybė įpareigotina J. Z. atlyginti jo patirtas šio turto įsigijimo išlaidas.
6. Prokurorės teigimu, ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje numatytas 10 metų naikinamasis terminas nėra absoliutus, t. y. senatis netaikytina tais atvejais, kai reiškiami reikalavimai, susiję su ypatingų vertybių gynimu. Byloje pateiktais reikalavimais ginamų ypatingų vertybių svarba nusveria teisinio stabilumo siekį. Todėl atitinkamai ir tam tikrų itin
svarbių valstybės ūkiui objektų (lot. res manei pi) priskyrimas išimtinei valstybės nuosavybei Konstitucijoje reikalauja ypatingo dėmesio teisiniams veiksmams, atliekamiems su
šiais objektais. Svarbu, kad teisiniai veiksmai ir teisinės procedūros būtų atliekamos taip,
kad nebūtų pažeidžiamas įsakmus šių objektų priskyrimas valstybės nuosavybėn pagal
Konstitucijos 47 straipsnį. Todėl naikinamasis terminas negali būti taikomas siekiant įteisinti išimtinės valstybės nuosavybės perėjimą privačion nuosavybėn, nes priešingu atveju
teismo sprendimas įteisintų Konstitucijai prieštaraujančią teisinę padėtį.
7. Pareiškėja pabrėžė, kad kaip prokurorė gindama viešąjį interesą, nepraleisdama
ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyto 30 dienų termino, kreipėsi teisminės gynybos. Tai,
kad buvo nespėta kreiptis į teismą per 10 metų nuo ginčijamų administracinių aktų priėmimo, lėmė objektyvios nuo jos nepriklausančios aplinkybės, t. y. ji apie ginčijamus aktus
bei jų neteisėtumą nesužinojo laiku, kadangi nuosavybės teisių atkūrimo procese nedalyvavo. Todėl nagrinėjamu atveju vien lingvistiškai aiškinant ir taikant ABTĮ 30 straipsnio
1 dalies ir 33 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatas, būtų apribota viešąjį interesą ginančio subjekto teisė kreiptis teisminės gynybos, taip pat nebūtų galutinai išspręstas klausimas dėl viešojo intereso pažeidimo, o tai sudarytų prielaidas likti galioti neteisėtiems
administraciniams aktams, t. y. įtvirtintų teisinės valstybės principui prieštaraujančią situaciją, kuomet iš ne teisės atsirastų teisė. Atsižvelgiant į tai, Prokurorės nuomone, būtų
tikslinga kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad šis įvertintų, ar ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje
ir 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte įtvirtintos normos ta apimtimi, kad numatytas 10 metų
terminas skundui (prašymui, pareiškimui) paduoti nuo skundžiamo teisės akto priėmimo ar veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto nustatyto klausimo išsprendimo termino pasibaigimo yra naikinamasis terminas ir nėra numatyta galimybė jį atnaujinti, ginant išimtinę valstybės nuosavybę, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio
1 daliai (teisė į teisminę gynybą), 47 straipsniui (išimtinė Lietuvos Respublikos nuosavybė), 118 straipsnio 2 daliai (prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą), teisinės valstybės bei
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įstatymo negaliojimo atgal principams.
8. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir
NŽT) atsiliepimu (kurį vėliau patikslino) nurodė, kad nesutinka su Prokurorės pareiškimo šeštu reikalavimu, kuriuo prašoma įpareigoti valstybę atsakovui J. Z. grąžinti pagal
2016 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 5608 sumokėtos pinigų sumos, atitinkančios paimamo žemės sklypo vertę, dalį, t. y. 4 642,86 Eur.
9. NŽT pažymėjo, kad byloje pateikti oficialūs rašytiniai VMT įrodymai patvirtina,
jog 0,1250 ha žemės sklypo dalis bendrame 0,1750 ha žemės sklype yra priskirta valstybinės reikšmės miškams. Todėl, atsakovo nuomone, atkuriant nuosavybės teises Z. D. V.,
buvo pažeistos Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Miškų įstatymo
4 straipsnio 4 dalies 6 punkto nuostatos. Šie pažeidimai laikytini esminiais ir sudaro pagrindą naikinti neteisėtai priimtus administracinius aktus.
10. Atsakovo teigimu, teismui pripažinus nuosavybės teisių atkūrimo Z. D. V. procesą pabaigtu, vadovaujantis suformuota teismų praktika, valstybė, atstovaujama NŽT,
paskutiniajam turto įgijėjui J. Z. turėtų atlyginti patirtas 0,1250 ha ginčo žemės sklypo dalies įsigijimo išlaidas, kurios neturėtų viršyti rinkos vertės, buvusios sandorio sudarymo metu. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2017 m. rugpjūčio
18 d. išrašas patvirtina, kad 0,1750 ha žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 2016 m. rugsėjo 28 d. buvo 4 140 Eur. 2016 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 5608,
kuria atsakovas V. V. atsakovui J. Z. pardavė šį sklypą, sudaryta 2016 m. rugsėjo 30 d.,
t. y. praėjus 2 dienoms po ginčo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo dienos. 2016 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 5608 2.2 punkte nurodyta
parduodamo ginčo žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 4 140 Eur. Vadovaujantis suformuota teismų praktika, valstybė, atstovaujama NŽT, atsakovui J. Z. turėtų atlyginti
patirtas 0,1250 ha žemės sklypo dalies įsigijimo išlaidas, neviršijančias ginčo žemės sklypo dalies rinkos vertės, t. y. 2 957 Eur.
11. Atsakovai J. Z. ir V. G.-Z. atsiliepimu (kurį vėliau patikslino) nurodė, kad neprieštarauja pareiškėjos Prokurorės pareiškimui, jeigu: 1) Lietuvos valstybė įsipareigoja
grąžinti pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo Nr. 5608 sutartį sumokėtos pinigų sumos, atitinkančios paimamos žemės sklypo dalies vertę – 4 642,86 Eur sumą; 2)
NŽT įsipareigoja performuoti ir atidalinti žemės sklypą, paruošti su tuo susijusius dokumentus ir sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius; 3) NŽT atlygina patirtas bylinėjimosi išlaidas.
12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba atsiliepimu prašė pareiškėjos Prokurorės pareiškimą
patenkinti.
13. VMT nurodė, kad, priimant ginčijamus administracinius aktus, nepagrįstai
nebuvo atsižvelgta į valstybinės reikšmės miškų plotus, jų ribas bei pateiktas schemas ir
tokiu būdu buvo pažeistas Konstitucijos 47 straipsnis ir Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalis, Atkūrimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis ir 13 straipsnis, Žemės įstatymo 6 straipsnio
1 dalies 4 punktas ir 2 dalis. Pažymėjo, kad ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, jog besitęsiančiame nuosavybės teisių atkūrimo procese institucijos, kurioms įstatymų leidėjas suteikia įgaliojimus priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, turi įsitikinti, ar yra visos teisės aktuose numatytos
sąlygos nuosavybės teisėms atkurti, o priimant sprendimą atkurti natūrą – įsitikinti, ar
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atitinkamas nekilnojamas turtas, nepriskirtas valstybės išperkamam. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, negalima tokia teisinė situacija, kad valstybei išimtine nuosavybės teise priklausantis daiktas kartu nuosavybės teise priklausytų ir privačiam asmeniui.
CK 4.7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išimtine valstybės nuosavybe esantys daiktai
yra išimti iš apyvartos, todėl asmenys, sudarę sandorius dėl išimto iš civilinės apyvartos daikto, negali būti laikomi sąžiningais įgijėjais. Jeigu nuosavybės teisės pagal įstatymą yra išimtinės, tai daiktas yra išimtas iš civilinės apyvartos. Tokiu atveju galimi tik tie
sąžiningo įgijėjo teisių gynimo būdai, kurie nereikalauja valstybės išimtinės nuosavybės
pavertimo privačia.
II.
14. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio
25 d. sprendimu pareiškėjos Prokurorės skundą atmetė kaip nepagrįstą.
15. Įvertinęs bylos duomenis, teismas nustatė, kad 0,1750 ha ploto ginčo žemės
sklype yra 0,1250 ha valstybinės reikšmės miško.
16. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog, įvertinęs ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą pusiausvyrą, teismas gali
atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo
būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių
atsiradimo momento.
17. Teismas pabrėžė, kad civilinėje teisėje galioja ieškinio senatis – terminas, per
kurį asmuo turi teisę apginti pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis).
Bendras ieškinio senaties terminas yra 10 metų (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). Teismo
vertinimu, šis terminas šio ginčo atveju taikytinas Prokurorės reikalavimams, kylantiems iš civilinių teisinių santykių, t. y. dėl pripažinimo negaliojančia 2006 m. vasario
24 d. valstybinės žemės dovanojimo sutarties Nr. RI-2411 dalies, kuria Z. D. V. padovanojo V. V. 0,1250 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,1750 ha ploto žemės sklype.
Prokuratūra, teikdama reikalavimą dėl minėto sandorio panaikinimo, 10 metų ieškinio
senaties terminą praleido, ir tai yra pagrindas šį reikalavimą atmesti (CK 1.131 straipsnio
1 dalis).
18. Teismas pažymėjo, kad penktasis ir šeštasis Prokurorės pareiškimo reikalavimai yra išvestiniai iš antrojo ir trečiojo pareiškimo reikalavimų dėl administracinių aktų
panaikinimo ir ketvirtojo reikalavimo, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančia 2006 m.
vasario 24 d. valstybinės žemės dovanojimo sutarties Nr. RI-2411 dalį. Netenkinus pagrindinių reikalavimų, nėra pagrindo tenkinti išvestinių reikalavimų. Teismo vertinimu,
nagrinėjamu atveju negalima tokia situacija, kai teismas, turėdamas tikslą išspręsti ginčą
iš esmės, pripažintų tik dalį reikalavimų nepagrįstais, pritaikęs ieškinio senaties terminą, ir formaliai galėtų pripažinti negaliojančia 2016 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 5608 dalį bei taikyti restituciją ir tokiu būdu sukurti neapibrėžtą situaciją,
kadangi ginčas iš esmės liktų neišspręstas.
19. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą, kadangi
nekyla abejonių dėl ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio 2 dalies 9 punkto atiti248
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kimo Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 47 straipsniui, 118 straipsnio 2 daliai, teisinės
valstybės bei įstatymo negaliojimo atgal principams ta apimtimi, kad numatytas 10 metų
terminas skundui (prašymui, pareiškimui) paduoti nuo skundžiamo teisės akto priėmimo ar veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto nustatyto klausimo išsprendimo termino pasibaigimo yra naikinamasis terminas ir nėra numatyta galimybės jį atnaujinti net ginant išimtinę valstybės nuosavybę. Nustatytas 10 metų senaties terminas
taikytinas ginčui dėl viešojo administravimo aktų teisėtumo ir vertinamas kaip pakankamas terminas, per kurį valstybės valdžios institucijos galėjo ir privalėjo dėl jos pačios padarytų klaidų ar pažeidimų susigrąžinti teismine tvarka neteisėtai perduotą žemės sklypą. Praleidus minėtą terminą, reikalavimas dėl teisės į nuosavybę panaikinimo, nesant
išskirtinio viešojo intereso ginčo turtui, vertinamas kaip pusiausvyros tarp viešojo intereso poreikių ir pagrindinių žmogaus teisių apsaugos reikalavimų nepaisymas. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju priemonės, kuriomis siekiama apginti viešąjį interesą, nėra
adekvačios siekiamam tikslui, taip pat neatitinka proporcingumo principo keliamų reikalavimų, yra praėjęs ir nepateisinamai ilgas laiko tarpas nuo ginčijamų administracinių
aktų priėmimo, dėl to toks viešojo intereso gynimas pažeistų teisėtų lūkesčių apsaugą.
20. Konstatavęs, kad pareiškimo padavimo terminas yra praleistas ir negali būti atnaujintas, (ABTĮ 30 straipsnio 1 dalis), teismas nesprendė ir neanalizavo reikalavimų dėl
priimtų administracinių aktų ir sudarytų sandorių teisėtumo ir pagrįstumo.
III.
21. Pareiškėja Prokurorė padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos pareiškimą tenkinti. Taip pat prašo teismo su prašymu kreiptis į Konstitucinį Teismą išspręsti, ar ABTĮ
30 straipsnio 1 dalyje ir 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte įtvirtintos normos ta apimtimi,
kad numatytas 10 metų terminas skundui (prašymui, pareiškimui) paduoti nuo skundžiamo teisės akto priėmimo ar veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto
nustatyto klausimo išsprendimo termino pasibaigimo yra naikinamasis terminas ir nėra
numatyta galimybė jį atnaujinti net ginant išimtinę valstybės nuosavybę, neprieštarauja
Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 47 straipsniui, 118 straipsnio 2 daliai, teisinės valstybės bei įstatymo negaliojimo atgal principams.
22. Prokurorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir
taikė CK 1.126 straipsnio 2 dalies, ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio 2 dalies
9 punkto nuostatas bei nukrypo nuo teismų praktikos. Nekvestionuojant ieškinio senaties instituto svarbos, visgi bylose, kuriose yra ginamas viešasis interesas, teismai yra ne
kartą pasisakę, kad senaties institutas nėra absoliutus. Tiek pažeistų valstybės interesų
gynimas, tiek ieškinio senaties instituto, kurio paskirtis – užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, normų taikymas yra viešojo intereso dalys ir tik teismas nustato, kurį iš šių dviejų viešųjų interesų konkrečiu atveju reikėtų ginti. Prokurorės nuomone, nagrinėjamu atveju turėjo būti atsižvelgta ir į teisinių padarinių, atsiradusių atmetus
skundą, reikšmę ir mastą, kadangi bylose, kuriose ginamas viešasis interesas ginčijant
galimus neteisėtus aktus, likus šiems aktams galioti iš ne teisės atsirastų teisė. Ginčo atveju, atsižvelgiant į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus, teisėtas ir tinkamas
nuosavybės teisių atkūrimas ir disponavimas išimtine valstybės nuosavybe, kuria suinte249
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resuota visa visuomenė, turėtų nusverti civilinių santykių, administracinių aktų stabilumo ir apibrėžtumo siekį.
23. Pareiškėja pažymi, kad kaip prokurorė, gindama viešąjį interesą, kreipėsi teisminės gynybos nepraleisdama ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyto 30 dienų termino.
Ši aplinkybė jau buvo konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m.
spalio 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-901-525/2017. Tai, kad nebuvo suspėta kreiptis į teismą per 10 metų nuo ginčijamų administracinių aktų priėmimo, lėmė
objektyvios, nuo jos nepriklausančios aplinkybės, t. y. ji apie ginčijamus aktus bei jų neteisėtumą savalaikiai nesužinojo, kadangi nuosavybės teisių atkūrimo procese nedalyvavo. Todėl vien dėl senaties termino taikymo atmetus skundą, galutinai neišsprendžiamas
klausimas dėl viešojo intereso pažeidimo bei sudaromos prielaidos likti galioti neteisėtiems administraciniams aktams, t. y. įtvirtinama teisinės valstybės principui prieštaraujanti situacija, kuomet iš ne teisės atsiranda teisė.
24. Prokurorės nuomone, tikslinga būtų įvertinti, ar ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies ir
33 straipsnio 2 dalyje 9 punkte įtvirtintos normos ta apimtimi, kad numatytas 10 metų
terminas skundui (prašymui, pareiškimui) paduoti nuo skundžiamo teisės akto priėmimo ar veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto nustatyto klausimo išsprendimo termino pasibaigimo, yra naikinamasis terminas ir nėra numatyta galimybės jį atnaujinti, ginant išimtinę valstybės nuosavybę, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio
1 daliai, 47 straipsniui, 118 straipsnio 2 daliai, teisinės valstybės ir įstatymo negaliojimo
atgal principams, kadangi minėtoje normoje įtvirtintas 10 metų terminas administraciniams aktams ginčyti, nenumatant šio termino atnaujinimo galimybės, iš esmės užkerta
kelią viešojo intereso gynimui valstybėje. Kaip rodo viešojo intereso gynimo praktika, subjektai, turintys teisę ginti viešąjį interesą, patys nedalyvaudami nuosavybės teisių atkūrimo procese, apie galbūt neteisėtą administracinį aktą sužino vėliau nei po 10 metų, todėl
tokia kategoriška norma (arba bent jau vien lingvistiškas jos aiškinimas ir kategoriškas
jos taikymas) iš esmės reiškia, jog ateityje viešojo intereso ginti dėl išimtinės valstybės
nuosavybės nebebus galimybės. Be to, tokia norma lemia tai, kad, nepaisant kokio pobūdžio teisės aktų pažeidimas būtų padarytas, visi tokie dokumentai, priimti anksčiau kaip
prieš 10 metų, taps teisėtais. Tai taip pat leidžia susiklostyti teisinės valstybės principui
prieštaraujančiai situacijai, kuomet iš ne teisės atsiranda teisė.
25. Pareiškėjos teigimu, ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio 2 dalies
9 punkto atitikties Konstitucijai klausimą lemia ir tai, kad minėtose normose įtvirtintas
10 metų naikinamasis terminas leidžia susiklostyti situacijai, kuomet yra įteisinamas ne
tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1370, bet ir
Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu Lietuvos Respublikai išimtine
nuosavybės teise priklausančių valstybinės reikšmės miesto miškų perleidimas privačion
nuosavybėn. Prokurorės nuomone, toks teisinis reguliavimas akivaizdžiai prieštarauja
Konstitucijos 47 straipsnio nuostatoms.
26. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu
prašo pareiškėjos Prokurorės skundą tenkinti iš dalies – panaikinti pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
27. NŽT sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl senaties instituto.
Prokurorė pagrįstai nurodo, kad vien dėl senaties termino taikymo atmetus pareiškimą
ir galutinai neišsprendus klausimo dėl viešojo intereso pažeidimo yra sudaromos prielai250
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dos likti galioti neteisėtai priimtiems administraciniams aktas, kurių pagrindu Lietuvos
Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausantis miškas perleistas privačion nuosavybėn. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą konstatuota,
kad pirmosios instancijos teismas tiria visus įrodymus, nustato visas faktines aplinkybes
ir jas teisiškai įvertina, o apeliacinės instancijos teismas tikrina priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Pirmosios instancijos teismas nesprendė ir neanalizavo pareiškėjos reikalavimų dėl ginčijamų administracinių aktų ir sudarytų
sandorių teisėtumo bei pagrįstumo, nenagrinėjo restitucijos taikymo sąlygų, dėl to byla
turi būti perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
28. Atsakovai J. Z. ir V. G.-Z. padavė atsiliepimą į pareiškėjos Prokurorės apeliacinį
skundą.
29. Atsakovai pabrėžia, kad nagrinėjamu atveju nėra padarę jokio teisės pažeidimo. Atsakovų teigimu, jų pastangomis Prokurorė kreipėsi į teismą, nors daugiau nei
12 metų buvo nesiimta jokių veiksmų, kurių pareiškėja reikalauja pareiškime. Prokurorė
atsisakė sudaryti taikos sutartį, kurią inicijavo pirmos instancijos teismas, o tokiu būdu
sąmoningai vilkinamas procesas.
30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Valstybinė miškų tarnyba atsiliepimu prašo tenkinti pareiškėjos Prokurorės apeliacinį
skundą.
31. VMT teigimu, negalima tokia teisinė situacija, kai valstybei išimtine nuosavybės teise priklausantis daiktas kartu nuosavybės teise priklausytų ir privačiam asmeniui.
CK 4.7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išimtine valstybės nuosavybe esantys daiktai yra
išimti iš apyvartos, todėl asmenys, sudarę sandorius dėl išimto iš civilinės apyvartos daikto, negali būti laikomi sąžiningais įgijėjais. Jeigu nuosavybės teisės pagal įstatymą yra išimtinės, tai daiktas yra išimtas iš civilinės apyvartos. Tokiu atveju galimi tik tie sąžiningo
įgijėjo teisių gynimo būdai, kurie nereikalauja valstybės išimtinės nuosavybės pavertimo
privačia. Teismų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad net ir tuo atveju, jeigu būtų konstatuotas ieškinio senaties termino kreiptis į teismą su ieškiniu dėl viešojo intereso gynimo praleidimas, tai dar nereikštų absoliutaus pagrindo atmesti tokį ieškinį. Nagrinėjant
panašaus pobūdžio bylas būtina atsižvelgti į teisinių padarinių, atmetus skundą, reikšmę
ir mastą, kadangi bylose, kuriose ginamas viešasis interesas ginčijant galimus neteisėtus
aktus, likus šiems aktams galioti, iš ne teisės atsirastų teisė.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
Dėl valstybės išimtinės nuosavybės teisės ir šios teisės gynimo
32. Konstitucinis Teismas oficialioje konstitucinėje doktrinoje ne kartą yra nurodęs, kad žemė, miškai, parkai, vandens telkiniai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai,
nes jų tinkamas naudojimas ir apsauga yra tautos gerovės pagrindas. Iš Konstitucijos
47 ir 54 straipsnių matyti, kad žemė vertinama kaip visuotinė vertybė (žr., pvz.,
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Konstitucinio Teismo 1996 m. rugsėjo 25 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d.
nutarimus). Turint galvoje tai, kad valstybė yra teisinis valstybės nuosavybės teisės subjektas, o ekonominis valstybinio turto savininkas yra visuomenė, valstybės nuosavybės
teisė turi būti įgyvendinama bendram (viešam) interesui (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
1997 m. birželio 17 d. nutarimą). Konstitucinis Teismas, pasisakydamas dėl valstybinės
reikšmės miškų yra išaiškinęs, kad ypatingą tokių miškų statusą lemia jų, kaip gamtinės
aplinkos objektų, reikšmė, todėl valstybinės reikšmės miškams gali būti nustatytas specialus teisinis režimas, o miškų savininkams – tam tikri nuosavybės teisės suvaržymai ar
apribojimai (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2005 m. gegužės 13 d.,
2006 m. kovo 14 d. nutarimus). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat yra
konstatavęs, kad tai, jog valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso
Lietuvos Respublikai, reiškia, kad jie nuosavybės teise gali priklausyti tik valstybei, išskyrus iš Konstitucijos kylančias išimtis (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d.
nutarimą). Valstybė (jos institucijos, pareigūnai) negali priimti jokių sprendimų, kuriais
remiantis minėti objektai iš valstybės nuosavybės pereitų kitų subjektų nuosavybėn, išskyrus tuos atvejus, kai Konstitucija tai leidžia (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2005 m.
liepos 8 d., 2006 m. kovo 14 d., 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimus).
33. Nurodyta konstitucinė nuostata įgyvendinta Miškų įstatymo 4 straipsnyje, kuriame imperatyviai nustatyta, jog Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise
priklauso valstybinės reikšmės miškai. Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta,
kad valstybinės reikšmės miškams, kurie išimtinės nuosavybės teise priklauso Lietuvos
Respublikai, priskiriami ir miestų miškai, kiti miškai, Vyriausybės sprendimu priskirti
valstybinės reikšmės miškams. Miškų įstatymo 2 straipsnio 5 dalis apibrėžė, kad miestų miškai – miestų teritorijose esantys miškai. Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
4 punktas nustatė, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams ir parkams.
Žemės reformos įstatymo 14 straipsnyje yra įtvirtintas draudimas valstybinės reikšmės miškus privatizuoti, t. y. įgyti privačion nuosavybėn.
34. Vertinant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, kuriuo nustatyta, kad
šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui, yra pagrindas konstatuoti,
kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantys administraciniai aktai, priimti atkuriant nuosavybės teises, turi būti ginčijami ir, jei yra tam pagrindas, panaikinami
dėl jų neteisėtumo bei taikomos tokio administracinio akto teisinės pasekmės – neteisėtai įgytas turtas kaip taisyklė grąžinamas valstybės nuosavybėn. Taip be išlygų atsitinka su Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausančiu turtu (Konstitucijos
47 straipsnio 3 dalis, žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimą).
35. Pažymėtina, kad tiek administracinių teismų, tiek bendrosios kompetencijos teismų formuojama tokia teisės taikymo praktika, kad administraciniai aktai, prieštaraujantys imperatyviosioms įstatymo normoms, panaikinami, skirtingai nei niekinių
sandorių atveju, kai konstatuojamas toks faktas ir taikomos niekinio sandorio pasekmės.
Ši teismų praktika pagrįsta tuo, kad įstatymuose neįtvirtintas teisinis reglamentavimas, kurio pagrindu civilinių teisių ir pareigų, atsiradusių iš administracinių aktų (CK
1.136 straipsnio 2 dalies 3 punktas), pasibaigimui būtų taikomi tapatūs pagrindai kaip
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sandorių atveju. Vertinant Atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, kuriuo nustatyta, kad šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytų institucijų
sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti
teismui, yra pagrindas konstatuoti, kad imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantys administraciniai aktai, priimti atkuriant nuosavybės teises, turi būti ginčijami ir,
jei yra tam pagrindas, panaikinami dėl jų neteisėtumo bei taikomos tokio administracinio akto teisinės pasekmės – neteisėtai įgytas turtas kaip taisyklė grąžinamas valstybės
nuosavybėn. Taip be išlygų atsitinka su Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise
priklausančiu turtu (Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalis, žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 14 d. nutarimą).
36. Šiame kontekste būtina paminėti, kad teismų praktikoje taikomos išimtys,
kai valstybės turtas, kurio nėra teisinio pagrindo vertinti kaip Lietuvos Respublikos išimtine nuosavybės teise valdomo turto, taikant restitucijos ir vindikacijos taisykles, gali
būti negrąžinamas natūra (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio
4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2009, 2016 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje
byloje Nr. 3K-3-549-415/2016, 2017 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3278-248/2017; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2277-525/2016, 2018 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-57-492/2018, 2018 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. eA-404-415/2018).
Dėl ieškinio senaties
37. Dėstydama argumentus dėl ieškinio senaties, išplėstinė teisėjų kolegija remiasi
nuosekliai formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika aiškinant ieškinio senaties instituto tikslus, ieškinio senaties termino praleidimo teisinius padarinius, taip pat
šio termino atnaujinimo pagrindus tokių ir panašių kaip ši byla atvejais.
38. Pagal Civilinio kodekso 1.131 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Ieškinio senatį teismas taiko
tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti
pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys). CK 1.131 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas pripažįsta, jog ieškinio senaties terminas praleistas dėl
svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Aiškindamas šią nuostatą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį teismas ex officio (pagal pareigas, savo iniciatyva) turi patikrinti ne tik tai, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas, bet
ir tai, ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2010 m. gruodžio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2010, 2012 m. birželio 29 d.
nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2012, 2017 m. spalio 25 d. nutartį civilinėje byloje
Nr. 3K-3-367-687/2017).
39. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas inter alia (be kita ko) ne kartą yra nurodęs,
kad nors ieškinio senaties terminas, užtikrindamas civilinių teisinių santykių stabilumą
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ir apibrėžtumą, nustatytu terminu riboja galimybę ginti pažeistas teises, įstatyme įtvirtinta teismo teisė jį atnaujinti, kai teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios
priežasties (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo
esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis). Jei teismas konstatuoja, kad pareikštu
ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, ieškiniui pareikšti sudėtinga per
įstatyme nustatytą terminą surinkti reikiamus duomenis, ar egzistavo kitos aplinkybės,
sukliudžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, ieškovas ėmėsi aktyvių
veiksmų ginti pažeistas teises, o praleistas terminas nėra neprotingai ilgas, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo neatitiktų ieškinio senaties
instituto paskirties. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių
teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (žr., pvz., Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1123/2002).
Atsižvelgiant į išvardytus kriterijus, ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas
turi būti sprendžiamas ir bylose, kuriose ginamas viešasis interesas, ginčijant galbūt neteisėtus aktus ir jų pagrindu atsiradusios nuosavybės perleidimo sandorius, kuriems likus galioti būtų nepaisoma konstitucinių teisinės valstybės imperatyvų, kai iš ne teisės
atsirastų teisė.
40. Anksčiau nurodytų argumentų dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo kontekste būtina paminėti šia prasme aktualius Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir
EŽTT, Teismas) praktikoje suformuotus Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – ir Konvencija) nuostatų išaiškinimus.
41. EŽTT jurisprudencija Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies (teisė kreiptis į teismą) srityje atskleidžia, kad ieškinio senaties laikymasis yra svarbi teisinės valstybės principo, įtvirtinto Konvencijos preambulėje, dalis. Ieškinio senaties termino nustatymu yra
siekiama keleto tikslų – užtikrinti teisinį tikrumą ir galutinumą, apsaugoti potencialius
atsakovus nuo senų reikalavimų, kuriuos gali būti sunku įgyvendinti, ir užkirsti galimybę neteisingumui, jei teismai turėtų spręsti dėl tolimos praeities įvykių, remdamiesi dėl prabėgusio laiko įtakos nepatikimais ir neišsamiais tapusiais įrodymais (žr., pvz.,
EŽTT 2008 m. kovo 18 d. sprendimą byloje Dacia S.R.L. prieš Moldovą (pareiškimo
Nr. 3052/04), p. 75, 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimą byloje Bogdel prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 41248/06), p. 79–80). Iš EŽTT praktikos matyti, kad ieškinio senaties taikymo
problematikos kontekste su Konvencijos 6 straipsniu gali būti nesuderinamos situacijos,
kai nacionaliniai teismai iš viso nepasisako dėl šalies iškelto ieškinio senaties argumento, jį atmeta be motyvų (žr., pvz., EŽTT 2009 m. liepos 16 d. sprendimą byloje Baroul
Partner-A prieš Moldovą (pareiškimo Nr. 39815/07), p. 39–41, 2014 m. liepos 22 d. sprendimą byloje Grafescolo S.R. L. prieš Moldovą (pareiškimo Nr. 36157/08), p. 22, 2016 m.
rugsėjo 20 d. sprendimą byloje Nichifor prieš Moldovą (pareiškimo Nr. 52205/10) p.
29); bylos medžiaga atskleidžia, kad valdžios institucijos žinojo (turėjo ar galėjo žinoti)
apie galimą viešojo intereso pažeidimą, tačiau laiku nesiėmė veiksmų jį ginti ir nebuvo
aplinkybių, trukdančių tai padaryti laiku (žr., pvz., cituotus sprendimus byloje Baroul
Partner-A prieš Moldovą p. 39–40, Dacia S.R.L. prieš Moldovą p. 74, a contrario (priešingai), EŽTT 2013 m. gegužės 16 d. sprendimą byloje Maksymenko ir Gerasymenko prieš
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Ukrainą (pareiškimo Nr. 49317/07), p. 73–74). Tam tikrais atvejais procesinės situacijos
suderinamumo su Konvencijos 6 straipsniu vertinimui gali turėti įtakos tai, kaip nacionalinės valstybės institucijos sprendė materialinius nuosavybės apsaugos klausimus (pvz.,
ar teisingai kompensuotos valstybės padarytos klaidos) (žr., pvz., cituotą sprendimą byloje Bogdel prieš Lietuvą, p. 67, 81).
42. Valstybės klaidų taisymo kontekste EŽTT nuolat pabrėžia „gero valdymo“
principo svarbą (paprastai aiškindamas Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio (nuosavybės apsauga) nuostatas (žr., pvz., cituotą sprendimą Bogdel prieš Lietuvą byloje, p. 65–66).
Nurodytas principas reikalauja, kad, spręsdamos klausimą dėl viešojo intereso, ypač susijusio su tokiomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis kaip nuosavybės teisė, valstybės institucijos veiktų greitai, tinkamai ir nuosekliai (žr., pvz., EŽTT 2011 m. spalio 20 d. sprendimą byloje Rysovskyy prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 29979/04), p. 70–71). Gero valdymo
principas neturėtų užkirsti galimybės valdžios institucijoms taisyti klaidas, net jei jos padarytos dėl jų pačių nerūpestingumo (žr., pvz., EŽTT 2009 m. rugsėjo 15 d. sprendimą
byloje Moskal prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 10373/05), p. 73). Vis dėlto poreikis ištaisyti
seną „neteisybę“ neturėtų neproporcingai riboti naujos teisės, kurią asmuo įgijo gera valia, sąžiningai remdamasis valdžios institucijos veiksmų teisėtumu (žr., pvz., mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) EŽTT 2002 m. lapkričio 5 d. sprendimą
byloje Pincov ir Pinc prieš Čekijos Respubliką (pareiškimo Nr. 36548/97), p. 58). Kitaip
tariant, valstybės institucijoms, kurios nesugeba įdiegti arba laikytis savo pačių procedūrų, neturėtų būti leidžiama gauti naudos dėl jų padarytų klaidų ar išvengti savo pareigų
vykdymo (žr., pvz., EŽTT 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą byloje Lelas prieš Kroatiją
(pareiškimo Nr. 55555/08), p. 74). Valstybės padarytų klaidų rizika turi tekti pačiai valstybei ir klaidos neturėtų būti taisomos asmenų sąskaita (žr., pvz., cituotą mutatis mutandis sprendimą byloje Pincov ir Pinc, p. 58, EŽTT 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimą byloje Gashi prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 32457/05), p. 40, 2009 m. birželio 11 d. sprendimą
byloje Trgo prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 35298/04), p. 67). Klaidingai perduotų nuosavybės teisių panaikinimo kontekste gero valdymo principas gali ne tik valdžios institucijoms uždėti pareigą veikti greitai taisant padarytas klaidas (žr., pvz., cituotą sprendimą
byloje Moskal prieš Lenkiją, p. 69), bet ir pareikalauti sumokėti adekvačią kompensaciją
ar kitos formos tinkamą reparaciją buvusiam bona fide (atvirai, sąžiningai) nuosavybės
savininkui (žr., pvz., cituotą sprendimą byloje Pincov ir Pinc, p. 53, EŽTT 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimą byloje Tocu ir kiti prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 36900/03), p. 38).
43. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio senatis yra materialinio teisinio santykio,
dėl kurio kilęs ginčas, sudėtinis teisinis (įstatymu nustatytas) elementas (CK 1.124,
1.126 straipsniai, 1.131 straipsnio 1 ir 2 dalys, 1.132 straipsnis), o atsakovai nesiremia ieškinio senaties termino praleidimu, kaip skundo atmetimo pagrindu, t. y. neprašo taikyti
ieškinio senaties sandoriams ginčyti, pirmosios instancijos teismas be teisėto pagrindo
taikė ieškinio senatį ir šiuo pagrindu pareiškėjos skundą atmetė, todėl sprendimas dėl neteisingo materialinės teisės normų taikymo naikintinas (ABTĮ 147 straipsnis).
44. Dėl tokio neteisingo materialinės teisės normų taikymo pirmosios instancijos
teismas sprendime nepasisakė dėl pareikštų reikalavimų iš esmės, todėl teisėjų kolegija
negali ištaisyti materialinės teisės normų taikymo klaidos, o tai yra pagrindas sprendimui
panaikinti vadovaujantis ABTĮ 146 straipsnio 1 dalimi ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 145 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
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Dėl išimtinės valstybės nuosavybės teisės gynimui taikytinos teisės
45. Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo
terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose; skundo
(prašymo, pareiškimo) padavimo terminas negali būti atnaujintas, jeigu nuo skundžiamo
teisės akto priėmimo ar veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto nustatyto
klausimo išsprendimo termino pasibaigimo praėjo daugiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta nusikalstama veika, susijusi su teisės
akto priėmimu, veiksmo atlikimu arba neveikimu ar vilkinimu atlikti veiksmus.
46. Aiškindama ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyto 10 metų termino taikymo
ypatumus šios bylos faktinių aplinkybių ir teisės taikymo kontekste, 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 jau pradėta formuoti praktika savo ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas) labai panašiose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. lapkričio
16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-808-552/2016, 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-807-520/2016, 2017 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-901-525/2017).
47. Teismų precedentai yra teisės šaltiniai – auctoritate rationis (argumentavimo
galia); rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje 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 (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d.
nutarimą).
48. 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 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
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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
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 taikytini ir pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigtų specializuotų teismų veiklai bei jos teisiniam reguliavimui (žr., pvz.,
Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimą).
49. 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. (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimą).
50. Faktinė ir teisinė situacija šioje byloje ir šios nutarties 46 punkte nurodytose
administracinėse byloje (tiek dėl valstybės išimtinės nuosavybės teisės į turtą, į kurį atkurta nuosavybės teisė, tiek dėl 10 metų termino, praėjusio nuo ginčijamų individualių
teisės aktų priėmimo, pasibaigimo iki prokurorui kreipiantis į teismą ginant viešąjį interesą), taigi ir teismų priimti procesiniai sprendimai aiškinimo ir taikymo aspektu iš esmės yra analogiški (labai panašūs).
51. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 30 straipsnio
1 dalies nuostatas šios nutarties 46 punkte nurodytose nutartyse, yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas šioje teisės normoje expressis verbis (aiškiai žodžiais, tiesiogiai) suteikė pirmenybę teisinių santykių stabilumui, nebeleisdamas apskųsti teismui teisės akto ar veiksmo, nuo kurių priėmimo ar atlikimo praėjo daugiau nei 10 metų. Vienintelė įstatymų
leidėjo numatyta išimtis – nusikalstamos veikos, susijusios su ginčijamo akto priėmimu
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ar veiksmo atlikimu, padarymas. Iki tol galioję teisės aktai nenustatė konkretaus procesinio termino, kuriam pasibaigus asmuo nebegalėtų ginčyti teisės akto ar veiksmo ir paliko
tokius klausimus spręsti bylą nagrinėjančio teismo nuožiūra. Tačiau teismai, spręsdami
skundo padavimo terminų atnaujinimo klausimus, ir iki tol atsižvelgdavo į skundu (prašymu) ginamų vertybių ir teisinių santykių stabilumo pusiausvyrą. Teisėjų kolegija iš esmės pripažino įstatymu nustatyto 10 metų termino, kaip naikinamojo veikimą be jokių
išlygų, t. y. net ir tais atvejais, kai turtas, esantis išimtine valstybės nuosavybe ir dėl to nesantis ribotos turto restitucijos objektu, akivaizdžiai neteisėtai perleistas privačion nuosavybėn. Paskutinėje šios nutarties 46 punkte paminėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pažymėta, kad ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl 10 metų
naikinamojo termino administraciniams aktams ginčyti taikytinos tik toms teisinėms
situacijoms, kai prokuroras gindamas viešąjį interesą į teismą kreipiasi praleidęs ABTĮ
29 straipsnyje nustatytą vieno mėnesio terminą ir prašo jį atnaujinti.
52. Plėtodama teismų praktiką dėl šio procesinio 10 metų termino taikymo situacijose, kai ribotos turto restitucijos objektu tampa turtas, turintis išimtinės valstybės
nuosavybės teisinį statusą (šios bylos kontekstas), ir turėdama galvoje tai, kad analogiškos
arba labai panašios tiek faktų, tiek teisės taikymo požiūriu bylos nagrinėjamos ir bendrosios kompetencijos teismuose, kur ABTĮ 30 straipsnio 1 dalis netaikoma, o taikomas
ieškinio senaties civilinis teisinis institutas, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad asmenų
lygiateisiškumo ir teisinio tikrumo imperatyvai suponuoja teismų pareigą garantuoti vienodą, nepriklausomai nuo jurisdikcijų skirtumų, teisės aiškinimą ir taikymą.
53. Teisėjų kolegija, formuodama administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant teisę bylose, kuriose, kaip ir ši, ginama išimtinė valstybės nuosavybės teisė, konstatuoja, kad administracinis aktas, prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo nuostatoms,
kuriuo iš esmės paneigiami konstituciniai turto, esančio išimtine valstybės nuosavybe
disponavimo ir tokios nuosavybės teisės apsaugos principai, nesukuria civilinių teisių ir
pareigų, taigi negali būti ginamos (CK 1.136 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies 3 punktas), o
tai reiškia, kad turtas, turintis išimtinės valstybės nuosavybės teisinį statusą, gražinamas
valstybei teisingai atlyginant sąžiningiems asmenims, jį įgijusiems, taikant restitucijos
taisykles (CK 6.145 straipsnis) ir civilinį teisinį ieškinio senaties institutą (nutarties 37–
44 punktai) nepaisant to, kiek metų yra praėję nuo administracinio akto priėmimo.
54. Šiuo teisės aiškinimu turi vadovautis pirmosios instancijos teismas iš naujo nagrinėdamas šią bylą (ABTĮ 148 straipsnio 2 dalis).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 148 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės V. M. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 25 d.
sprendimą panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti Regionų apygardos administraciniam teismui.
Nutartis neskundžiama.
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3.5. Bylos dėl finansų rinkų priežiūros
3.5.1. Dėl juridinio asmens atsakomybės už darbuotojų veiksmus finansinių
priemonių rinkai reikšmingą viešai neatskleistą informaciją perdavus kitam
asmeniui
Aplinkybę, kad finansų maklerio įmonė yra atsakinga už savo darbuotojų veiksmus, be kita ko, patvirtina ir tai, kad ji nesiėmė visų galimų priemonių užkirsti kelią, kad
viešai neatskleista informacija nebūtų perduota kitiems asmenims. Finansų maklerio
įmonė, turėdama išskirtinę kompetenciją finansinių priemonių rinkų reguliavimo klausimais, gali ir privalo vadovautis aukštais apdairumo ir rūpestingumo standartais. Pagal
Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 7 dalį finansų maklerio įmonė yra juridinis asmuo, kurio nuolatinė veikla yra profesionalus vienos ar kelių investicinių paslaugų
teikimas tretiesiems asmenims ir (arba) profesionalus vienos ar kelių investicinės veiklos
rūšių vykdymas. Kadangi finansų maklerio įmonės veikla yra susijusi su finansinių priemonių rinkomis, laikytina, kad jis yra susipažinęs su finansinių priemonių rinkų teisinio
reguliavimo reikalavimais ir viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo svarba.
Vien aplinkybė, kad darbuotojai yra parašu patvirtinę susipažinimą su konfidencialios
informacijos apsaugos reikalavimais, nėra pakankamas įrodymas, kad įmonė efektyviai
kontroliavo darbuotojus, diegė įstatymų laikymosi korporatyvinę kultūrą ir šiuo konkrečiu
atveju tinkamai saugojo informacijos slaptumą (88 punktas).
Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte nėra įtvirtinta
privaloma atsakomybės sąlyga – tikslingas siekis piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka ar naudos gavimas. Ši norma pažeidžiama ir netiesiogiai perdavus viešai nepaskelbtą
informaciją. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje numatyta norma
įpareigoja finansų maklerio įmonę vykdant veiklą turėti patikimas procedūras, mechanizmus ir priemones. Aptariama norma yra susijusi su finansų maklerio įmonės veiklos organizaciniais reikalavimais. Veika – viešai neatskleistos informacijos perdavimas kitam
asmeniui – yra kvalifikuotina pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio
2 dalies 1 punktą (89 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-436-662/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-05835-2015-2
Procesinio sprendimo kategorija 33

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. rugsėjo 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono, Artūro Drigoto (kolegijos
pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Mildos Vainienės,
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teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos
banko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo
30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės
finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ skundą atsakovui Lietuvos bankui dėl sprendimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) finansų maklerio įmonė (toliau – ir FMĮ) „Orion Securities“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė), kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos (toliau – ir
Priežiūros tarnyba) direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. 241-197 „Dėl UAB
FMĮ „Orion Securities“ poveikio priemonės taikymo“ (toliau – ir Sprendimas).
2. Pareiškėjas pažymėjo, kad skundžiamu Sprendimu Bendrovei buvo paskirta 20 000 Eur bauda už tai, kad ji neužtikrino tinkamo viešai neatskleistos informacijos
konfidencialumo bei valdymo, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – ir FPRĮ, Finansinių priemonių rinkų įstatymas) 62 straipsnio
2 dalies 1 punktą – draudimą tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti viešai neatskleistą informaciją kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai informacija atskleidžiama įprastai vykdant
tarnybinę padėtį, profesinę veiklą ar pareigas (toliau – ir Draudimas).
3. Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu, nurodė, kad jis yra neteisėtas ir nepagrįstas, nemotyvuotas, grindžiamas prielaidomis bei pažeidžia Bendrovės teises ir teisėtus interesus, todėl yra naikintinas.
4. Priežiūros tarnyba 2015 m. spalio 1 d. raštu Nr. S2015/(21.13-2101)-12-4222
„Dėl viešai neatskleistos informacijos netinkamo valdymo“ (toliau – ir Raštas) kreipėsi į Bendrovę, nurodydama, kad Lietuvos banko (toliau – ir atsakovas) tarnautojai atliko tyrimą ir nustatė, kad K. B. pažeidė FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą Draudimą, t. y. M. G. neteisėtai perdavė viešai neatskleistą informaciją apie būsimą
akcinės bendrovės (toliau – ir AB) ,,Agrowill Group“ (toliau – ir AWG) susijungimą su
uždarąja akcine bendrove (toliau – ir UAB) ,,Baltic Champs“. Neteisėtų veiksmų atlikimo metu K. B. dirbo Bendrovėje, kuri tarpininkavo emitento AWG susijungimo su UAB
,,Baltic Champs“ derybų metu ir disponavo viešai neatskleista informacija, todėl, atsakovo nuomone, Bendrovė neužtikrino tinkamo viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo bei valdymo.
5. Nesutikdamas su Rašte nurodyta pozicija, kad Bendrovė atsakinga už viešai neatskleistos informacijos perdavimą, pareiškėjas Priežiūros tarnybai pateiktuose 2015 m.
spalio 21 d. rašytiniuose paaiškinimuose išdėstė išsamius argumentus, pagrindžiančius,
jog Bendrovė neatliko neteisėtų veiksmų, kurie galėtų būti kvalifikuojami kaip FPRĮ
62 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyto draudimo pažeidimas, tačiau Priežiūros tarnyba, priimdama Sprendimą, į juos neatsižvelgė bei juos pagrindžiančių įrodymų nevertino.
6. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo priimami sprendimai turi atitikti Lietuvos
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Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimus,
turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos
poveikio priemonės turi būti motyvuotos.
7. Pareiškėjo teigimu, atsakovas pareiškėjui nepateikė susipažinti Sprendime nurodytų dokumentų, kurių pagrindu buvo priimtas skundžiamas Sprendimas ir prieita išvados, jog Bendrovė padarė FPRĮ pažeidimą. Pareiškėjui buvo pateikta tik 2014 m.
gruodžio 14 d. tyrimo išvada Nr. 260-360 „Dėl galimo pasinaudojimo viešai neatskleista informacija, susijusia su AB „Agrowill Group“ (toliau – ir Tyrimo išvada), tačiau atsisakyta pateikti kitą su tyrimu susijusią medžiagą dėl jos konfidencialumo. Pareiškėjas
pažymėjo, kad Sprendime iš esmės atkartojami Tyrimo išvadoje nurodyti argumentai,
tačiau neaišku, kokiais įrodymais, objektyviais duomenimis (faktais) remiasi Priežiūros
tarnyba, konstatuodama, kad pareiškėjas pažeidė draudimą piktnaudžiauti finansų rinka,
kadangi perdavė viešai neatskleistą informaciją K. B. Be to, paminėti dokumentai ir (ar)
duomenys iš esmės nagrinėja aplinkybes, susijusias su trečiųjų asmenų K. B. ir M. G. padarytais neteisėtais veiksmais, nurodomi šių asmenų, bet ne Bendrovės, padarytų administracinių teisės pažeidimų požymiai, kurie niekaip nesiejami su Bendrovės neteisėtais
veiksmais bei kitomis administracinei atsakomybei nustatyti svarbiomis aplinkybėmis.
Todėl, atsižvelgiant į tai, kad Sprendime nenurodyta jokių objektyvių duomenų (faktų),
pagrindžiančių būtent Bendrovės padarytus pažeidimus, o atsakovas nenurodė individualios argumentacijos dėl Bendrovės tariamai padaryto pažeidimo, ši Sprendimo dalis yra
neteisėta.
8. Pareiškėjas teigė, kad tai, jog K. B. neteisėtų veiksmų atlikimo metu dirbo
Bendrovėje, neįrodo, jog Bendrovė yra atsakinga (kalta) už Bendrovės turėtos viešai neatskleistos informacijos perdavimą K. B., todėl manė, kad atsakovas neįrodė, jog Bendrovė
pažeidė Draudimą, o tai, kad nenustatyta ir neįrodyta Bendrovės kaltė bei priešingas teisei Bendrovės elgesys, yra pakankamas pagrindas Sprendimą panaikinti.
9. Pareiškėjas pažymi, kad Bendrovė, Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas Nr. A2.8-5220-369/2015 (toliau – ir K. B.
byla) ir Nr. A2.8-5357-271/2015 (toliau – ir M. G. byla), nebuvo įtraukta proceso dalyve
ir neturėjo teisės pateikti paaiškinimų ar atsikirtimų bei susipažinti su bylose esančiais
įrodymais, todėl K. B. ir M. G. bylose nustatytos aplinkybės ir faktai negali būti laikomi
prejudiciniais Bendrovės atžvilgiu, o atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai rėmėsi teismų nustatytomis aplinkybėmis, nepateikdamas jokių jas pagrindžiančių įrodymų.
10. Pareiškėjas tvirtino, kad jis negali būti laikomas atsakingu už asmenų, kurie neveikia jo vardu ir naudai (interesais), piktavališkai atliktus veiksmus ar priimtus sprendimus. Pažymėjo, kad K. B. neturėjo teisės ir neveikė Bendrovės vardu ir (ar) jos interesais
(naudai) ir neteisėtus veiksmus, perduodant viešai neatskleistą informaciją M. G., atliko
išimtinai veikdama savo rizika ir prisiimdama su tuo susijusias teisines pasekmes. Be to,
Bendrovė buvo įgyvendinusi daugybę priemonių, kurios turėjo užtikrinti, kad juridinis
asmuo nenusikalstų, taip pat ėmėsi priemonių, siekdama užkirsti kelią panašiems neteisėtiems veiksmams pasikartoti, todėl nėra pagrindo teigti, kad Bendrovė nesiėmė visų
pagrįstų priemonių, siekdama užtikrinti, kad juridinio asmens veikla būtų nukreipta į tai,
jog juridinis asmuo negalėtų veikti nusikalstamai.
11. Bendrovė pažymėjo, kad ji neatliko neteisėtų veiksmų, t. y. K. B. neperdavė
viešai neatskleistos informacijos, o siekdamas įrodyti, jog Bendrovė atsakinga už FRPĮ
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62 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinto Draudimo pažeidimą, atsakovas privalėjo nustatyti šio pažeidimo kvalifikavimui reikšmingas aplinkybes (pažeidimo požymius), nes
tik nustatytų faktinių aplinkybių visuma galėtų pagrįsti, jog Bendrovė atliko neteisėtus
veiksmus ir perdavė viešai neatskleistą informaciją K. B. Priežiūros tarnyba atlikto tyrimo metu nenustatė šių aplinkybių ir to neatlikus Sprendimas nėra pagrįstas teisės aktų
normomis (VAĮ 8 str.).
12. Pareiškėjas pažymėjo, kad yra svarbu nustatyti informacijos šaltinį, nes informaciją apie planuojamą bendrovių susijungimą neabejotinai žinojo ne tik Bendrovė,
bet ir derybų šalys (AWG, UAB „Baltic Champs“ ir atitinkami šių bendrovių darbuotojai, atstovai). Nenustačius, kad K. B. viešai neatskleistą informaciją sužinojo būtent iš
Bendrovės (jos vardu ir interesais veikusių asmenų), Bendrovei ekonominės sankcijos
būtų pritaikytos be kaltės, t. y. neteisėtai. Atsakovas nagrinėjamu atveju nenustatė, kad
informaciją apie planuojamą bendrovių susijungimą K. B. sužinojo būtent iš Bendrovės
darbuotojo, o ne iš trečiojo asmens.
13. Sprendime nenustatyta, ar tariamai Bendrovės perduota informacija gali būti
laikoma viešai neatskleista informacija: vien aplinkybė, kad K. B. perdavė M. G. viešai
neatskleistą informaciją, neleidžia daryti išvados, kad ir Bendrovė K. B. tariamai perdavė
viešai neatskleistą informaciją, todėl šias aplinkybes atsakovas privalėjo įrodyti.
14. Sprendime taip pat nenustatytas viešai neatskleistos informacijos perdavimo faktas ir su tuo susijusios aplinkybės, o Sprendimo argumentai, kad nesvarbu, kokiu
būdu K. B. sužinojo viešai neatskleistą informaciją, yra visiškai nepagrįsti.
15. Pareiškėjas teigė, kad FRPĮ IV skyriuje nustatytas draudimas piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. sausio 28 d. direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (toliau – ir
Direktyva) nuostatas. Direktyvoje neįtvirtintas netiesioginis viešai neatskleistos informacijos perdavimas, todėl pagrįsta teigti, kad įstatymų leidėjas išplėtė šios direktyvos taikymą, o Sprendime nurodytas teisės normos aiškinimas yra nepagrįstas, nes neatitinka
ES teisės aktų nuostatų. Bendrovė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepasinaudojo jos turėta
viešai neatskleista informacija apie AWG ir UAB „Baltic Champs“ susijungimą ir negavo jokios naudos dėl viešai pasklidusių gandų apie įmonių susijungimą, todėl Bendrovė
negali būti laikoma piktnaudžiaujanti finansinių priemonių rinka, nes jokie Bendrovės
veiksmai nebuvo priešingi teisės normoms.
16. Pareiškėjas nurodė, kad Sprendime nebuvo nustatytas ir vertinamas tariamo
pažeidimo padarymo momentas, nors prieš taikydama poveikio priemonę Priežiūros tarnyba privalėjo nustatyti, ar nesuėjo naikinamieji terminai taikyti poveikio priemones.
17. Pareiškėjas teigė, kad Sprendime nurodytas pažeidimo konstatavimas neatitinka pritaikytos teisės normos turinio. Atsakovo pozicija, kad Bendrovė neužtikrino tinkamo viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo bei valdymo, neatitinka FPRĮ
nuostatų. FRPĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte aiškiai nurodyti neteisėti veiksmai, kurių
atlikimas lemia poveikio priemonių pagal FRPĮ taikymą, ir ši teisės norma negali būti
taikoma ir aiškinama plačiau, negu nustatyta FPRĮ. Pareiškėjo nuomone, poveikio priemones juridiniams asmenims, nesilaikantiems FPRĮ 13 straipsnyje įtvirtintų organizacinių reikalavimų yra skiriamos FPRĮ 93 straipsnio 1 dalies 3 punkto, o ne FPRĮ 93 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.
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18. Bendrovės manymu, Sprendimas neatitinka nacionalinio ir ES reglamentavimo
bei susiklosčiusios praktikos, skiriant poveikio priemones.
19. Pareiškėjas, remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. balandžio
16 d. reglamentu Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (toliau – ir Reglamentas),
Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-46 patvirtintomis Viešai
neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės), nurodė, kad Bendrovė negali būti laikoma neužtikrinusi konfidencialios informacijos apsaugos, jeigu yra patvirtinusi ir savo veikloje taiko priemones,
skirtas užtikrinti tokios informacijos apsaugą. K. B. buvo pasirašytinai supažindinta su
Darbuotojų atsakomybės ir naudojimosi konfidencialia informacija taisyklėmis, ji buvo
pasirašiusi Visiškos materialinės atsakomybės sutartį, buvo pasirašytinai supažindinta su Bendrovėje patvirtinta Interesų konflikto vengimo politika ir Asmeninių sandorių
sudarymo tvarka, kuriose nustatytas draudimas naudotis viešai neatskleista informacija; Bendrovė taip pat turi papildomai patvirtinusi ir specialius Projektų valdymo gairių
nuostatus, kuriuose nustatytos papildomos priemonės, kurių yra imamasi Bendrovėje,
siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją, kai projektai susiję su listinguojamomis
įmonėmis. Todėl negali būti laikoma atsakinga (kalta) už jos darbuotojų savarankiškus
piktavališkus veiksmus.
20. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika
(administracinėmis bylomis Nr. N575-1427/2009 ir Nr. N62-306/2011), nurodė, kad nagrinėjama situacija iš esmės yra tokia pati, todėl neaišku, kokiais motyvais ir argumentais
remiantis, Sprendime nurodyta, kad faktinės aplinkybės paminėtose bylose ir nagrinėjamu atveju nėra analogiškos.
21. Atsakovas Lietuvos bankas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.
22. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad Sprendime nenurodyta jokių
aplinkybių ir nepateikiama jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad Bendrovė gali būti laikoma atsakinga (kalta) už FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinto pažeidimo draudimą, pažymėdamas, kad Sprendimas paremtas tyrimo ir teisės pažeidimo nagrinėjimo metu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis.
23. Atsakovas teigė, kad pareiškėjas nepagrįstai sutapatina du Lietuvos banko atlikto tyrimo metu nustatytus draudimo naudotis viešai neatskleista informacija epizodus,
kurie yra betarpiškai susiję: 1) Bendrovės neteisėtą viešai neatskleistos informacijos apie
būsimą bendrovių susijungimą atskleidimą tretiesiems asmenims; 2) neteisėtą trečiųjų
asmenų – K. B. ir M. G. – disponavimą gauta viešai neatskleista informacija. Tiek kiekvienas draudimo naudotis viešai neatskleista informacija pažeidimo epizodas atskirai,
tiek abu kartu lėmė neigiamus padarinius finansinių priemonių rinkai ir jos dalyviams.
24. Skundo argumentas, kad Lietuvos bankas neįrodė, jog Bendrovė pažeidė
Draudimą, yra nepagrįstas, nes Lietuvos bankas, priimdamas Sprendimą, rėmėsi tyrimo metu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, taip pat Bendrovės raštu ir posėdžio metu žodžiu pateiktais paaiškinimais ir ėmėsi priemonių, kad nustatytų visus galimus su AWG susijusios viešai neatskleistos informacijos neteisėto atskleidimo šaltinius,
bei surinko pakankamai įrodymų, kad šią informaciją K. B. gavo savo darbovietėje
darbo metu.
25. Atsakovas nurodė, kad teisės pažeidimo nagrinėjimo metu nustatyta, jog Bendrovė ir UAB „Baltic Champs“ 2013 m. birželio 5 d. sudarė sutartį
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Nr. BCH20130605-1 (toliau – ir Sutartis), kurioje, be kita ko, nustatyta, jog Bendrovė įsipareigojo užsakovui, t. y. UAB „Baltic Champs“, teikti „derybų su bendrovės akcininkais
vedimo dėl ketinimų protokolo, ir vėliau dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo“ paslaugas (sutarties 2.1.f punktas). Atsižvelgiant į tai, būtent Bendrovė laikytina
atsakinga už informacijos konfidencialumo ir piktnaudžiavimo rinka prevencijos užtikrinimą susitikimų, susijusių AWG ir UAB „Baltic Champs“ jungimusi, vykusių Bendrovės
patalpose, metu. Nepaisant to, tiek tyrimo metu nustatytos aplinkybės, kad Bendrovės
darbuotojai aptarinėjo vykstančių derybų detales, tiek pareiškėjo teisės pažeidimo nagrinėjimo metu pateikta informacija liudija, kad požiūris į viešai neatskleistos informacijos
konfidencialumą vykstančių susitikimų metu buvo aplaidus. Toks priešingas teisei elgesys ir lėmė neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims.
Todėl, atsakovo vertinimu, pareiškėjo prielaidos, kad atsakomybė jam taikyta už trečiųjų
asmenų atliktas neteisėtas veikas, yra nepagrįstos.
26. Lietuvos bankas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad Sprendimas neatitinka
VAĮ 8 straipsnio reikalavimų ir kad jame nenustatyta ir neįrodyta Bendrovės kaltė bei
priešingas teisei elgesys.
27. Atsakovas pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimuose K.
B. ir M. G. bylose konstatuoti faktai, susiję su informacijos, kuria šie asmenys neteisėtai
disponavo, teisiniu vertinimu, nors ir neturi prejudicinės galios, tačiau laikytini Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas) reikalavimus atitinkančiu įrodymu, kad dėl Bendrovės priešingų teisei
veikų K. B. buvo žinoma ne bet kokia, o būtent viešai neatskleista informacija.
28. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo pozicija, kad nacionalinis įstatymų leidėjas,
nustatydamas draudimą viešai neatskleistą informaciją perduoti tiesiogiai ar netiesiogiai,
išplėtė Direktyvos taikymą, kad Sprendime pateikiamas teisės normos aiškinimas neatitinka ES teisės aktų nuostatų. Direktyvos 3 straipsnio a punktas, kuris į nacionalinę teisę
perkeltas FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis, nustato draudimą asmenims,
turintiems viešai neatskleistos informacijos, atskleisti ją trečiajai šaliai. FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punktas taip pat aiškintinas analogiškai. Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamu
atveju nustatyta neteisėta veika – Bendrovės netinkamo viešai neatskleistos informacijos
vykstančių derybų metu valdymo faktas, ir tai, kad dėl šių veikų viešai neatskleista informacija tapo žinoma Bendrovės darbuotojai, taip pat, jog nenustatyta, kad K. B. turėjo
arba galėjo turėti kitą viešai neatskleistos informacijos šaltinį, nėra pagrindo teigti, kad
priežiūros institucija netinkamai aiškino ir taikė teisės normas.
29. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad nei tyrimo metu, nei
Sprendime nebuvo nustatytas pažeidimo padarymo laikas, nes tiek 2014 m. gruodžio
14 d. tyrimo išvadoje Nr. 260-360 Dėl galimo pasinaudojimo viešai neatskleista informacija, susijusia su AB „Agrowill Group“ (toliau – ir Tyrimo išvada), tiek Sprendime konstatuota, jog draudimas naudotis viešai neatskleista informacija galiojo nuo 2013 m. rugpjūčio 13 d. iki 2014 m. vasario 20 d.
30. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo pozicija, jog Sprendime konstatuotas pažeidimas neatitinka FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto turinio. Pažeidimo nagrinėjimo metu Bendrovė pateikė įrodymų, kad laikosi FPRĮ 13 straipsnio 1 dalies reikalavimų,
tačiau nustatytų faktinių aplinkybių ir kilusių padarinių visumos pakanka konstatuoti,
kad buvo pažeisti ne FPRĮ 13 straipsnio (Bendrovė turėjo atitinkamas veiklos tvarkas ir
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taisykles), o būtent 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai.
31. Atsakovas teigė, kad pareiškėjas nagrinėjamu atveju nepagrįstai remiasi juridinio asmens, kaip nusikalstamos veikos subjekto, kaltės įrodinėjimo teorija. Už FPRĮ
62 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą pažeidimą atsakomybė gali kilti tiek fiziniam,
tiek juridiniam asmeniui. Pareiškėjo pateikiamas aiškinimas nepagrįstai susiaurina juridinių asmenų, kuriems taip pat taikomas FPRĮ 62 straipsnyje nustatytas draudimas, atsakomybės mastą. Teisinis reguliavimas, nustatantis juridinio asmens atsakomybę už viešai
neatskleistos informacijos perdavimą, negali apsiriboti atsakomybe tik už to asmens naudai ir interesais veikiančių asmenų neteisėtas veikas.
II.
32. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu
pareiškėjo UAB FMĮ „Orion Securities“ skundą tenkino iš dalies. Pakeitė Lietuvos banko
Priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. 241-197 „Dėl UAB
FMĮ „Orion Securities“ poveikio priemonės taikymo“, nustatė, jog pareiškėjas pažeidė
FPRĮ 13 straipsnio 5 dalies nuostatas, ir paskyrė pareiškėjui UAB FMĮ „Orion Securities“
10 000 Eur baudą pagal FPRĮ 93 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Likusią skundo dalį atmetė.
33. Teismas nustatė, kad AWG 2013 m. rugpjūčio 12 d. rašte Nr. 20130812-1 „Dėl
viešo informacijos neatskleidimo ir konfidencialumo“ kreipėsi į Lietuvos banką ir pateikė
jam konfidencialų pranešimą dėl 2013 m. rugpjūčio 12 d. pasirašyto ketinimų protokolo
su UAB „Baltic Champs“, kuriame inicijuotos derybos dėl bendrovių susijungimo.
34. Informacija apie AWG ir UAB „Baltic Champs“ susijungimą buvo viešai paskelbta 2014 m. vasario 20 d.
35. Lietuvos banko valdybos pirmininkas 2014 m. balandžio 3 d. įsakyme Nr. V
2014/(12-260402)-02-85 „Dėl su AB „Agrowill Group“ susijusių veiksmų tyrimo“ patvirtino komisijos dėl su AWG susijusių veiksmų tyrimo (toliau – ir Komisija) sudėtį, nustatė, kad tyrimo tikslas – įvertinti, ar prekyba AWG akcijomis Biržoje nuo 2013 m. balandžio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. vyko ir kiti veiksmai buvo atlikti, nepažeidžiant FRPĮ
62 ir 63 straipsnių reikalavimų.
36. Priežiūros tarnyba 2014 m. gruodžio 14 d. tyrimo išvadoje Nr. 260-360 „Dėl
galimo pasinaudojimo viešai neatskleista informacija, susijusia su AB „Agrowill Group“
pateikė siūlymą Tyrimo išvadą ir visus surinktus įrodymus perduoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (toliau – ir FNTT) atliekamam ikiteisminiam tyrimui. Tyrimo išvadoje, be kita ko, nurodė, kad:
36.1. vykdant kasdienę Nasdaq Vilnius prekybos stebėseną, 2013 m. atkreiptas
dėmesys į AWG kainos augimą 2013 m. gegužės mėn.–2014 m. birželio mėn. Lietuvos
bankui 2013 m. rugpjūčio 13 d. buvo pateiktas AWG konfidencialus pranešimas dėl susijungimo su UAB „Baltic Champs“, pateikta informacija atitinka viešai neatskleistos informacijos apibrėžimą.
36.2. Vykdant kasdienę viešosios erdvės stebėseną, forume www.traders.lt buvo
pastebėtos vartotojo „ABSDEFG“ žinutės, kurių turinio analizė leidžia daryti išvadą, kad
žinutes rašiusiam asmeniui buvo žinoma viešai neatskleista informacija apie vykstančias
derybas dėl AWG susijungimo. Priežiūros tarnybai 2014 m. sausio 28 d. paprašius forumo www.traders.lt vadovą identifikuoti minėtą vartotoją, gautas atsakymas apie minėto
265

I. Administracinių teismų praktika

vartotojo elektroninį paštą (toliau – ir el. paštas), taip pat pateikti IP adresai, iš kurių minėtas vartotojas jungėsi. Lietuvos bankas pagal iš AB „Teo LT“ gautą atsakymą į paklausimą nustatė, kad IP adresai, kuriais vartotojas „ABCDEFG“ jungėsi prie forumo www.traders.lt, priklauso: 2 identifikuoti adresai – M. G., vienas – M. G. tėvui, vienas – įmonei, iš
kurios M. G. darbovietė „Čeli APS“ nuomojasi patalpas.
36.3. Teismas 2014 m. balandžio 8 d. tenkino Lietuvos banko prašymą išduoti leidimą atlikti patikrinimą M. G. darbovietėje UAB „Čeli APS“. 2014 m. birželio 10 d. atliktas patikrinimas M. G. darbovietėje UAB „Čeli APS“ ir paimti duomenys iš M. G. asmeninio kompiuterio. Patikrinimo metu iš M. G. asmeninio kompiuterio paimti duomenys
sudarė pagrindą išvadoms, kad K. B. M. G. perdavė viešai neatskleistą informaciją apie
vykstančias derybas dėl būsimo bendrovių susijungimo; M. G. nuolat aktyviai domėjosi
derybų eiga, t. y. viešai neatskleista informacija; K. B. M. G. teigė, kad AWG akcijų kaina
kils; tiek K. B., tiek M. G. suprato savo veiksmų neteisėtą pobūdį ir šiuos veiksmus siekė
nuslėpti.
36.4. AB banko „Finasta“ pateikti M. G. pinigų ir vertybinių popierių sąskaitų išrašai, taip pat Lietuvos banko turimi oficialūs duomenys bei M. G. kompiuteryje rastas
jo 2014 m. birželio 9 d. elektroninis laiškas AB banko „Finasta“ makleriui E. V. leidžia
daryti išvadą, kad M. G. iš Bendrovės darbuotojos gautą viešai neatskleistą informaciją
naudojo ne tik savo, bet ir savo giminių asmeniniams interesams, t. y. žinodamas apie būsimą bendrovių susijungimą ir oficialaus siūlymo teikimą, tikėjosi pelningai parduoti ne
tik savo turimas AWG akcijas, bet ir užtikrinti savo giminių pelningą akcijų pardavimą
oficialaus siūlymo metu.
36.5. M. G. pažeidė FRPĮ 62 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, kadangi jam buvo žinoma
viešai neatskleista informacija apie būsimą AWG susijungimą su kita įmone, kurią jis sužinojo iš Bendrovės darbuotojos K. B.; jis galėjo pagrįstai tikėtis, kad ateityje AWG akcijų
kaina kils; M. G. žinojo daugiau informacijos, negu kiti rinkos dalyviai; M. G. gavo turtinės naudos; jis suprato arba turėjo suprasti jam žinomos viešai neatskleistos informacijos
svarbą ir reikšmę, taip pat žinojo apie teisės aktuose įtvirtintus draudimus; jis veikė tiesiogine tyčia; M. G., forume www.traders.lt naudodamas vartotojo vardą „ABCDEFG“,
atskleidė jam žinomą viešai neatskleistą informaciją.
36.6. K. B. pažeidė FRPĮ 62 straipsnio 2 dalį, kadangi perdavė M. G. jai žinomą
viešai neatskleistą informaciją apie būsimą AWG susijungimą su UAB „Baltic Champs“
iki minėtos informacijos viešo paskelbimo 2014 m. vasario 20 d. pagal Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių įstatymo 18 straipsnyje nustatytą tvarką.
36.7. Bendrovė pažeidė FRPĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punktą, nes neužtikrino tinkamo ir efektyvaus viešai neatskleistos informacijos valdymo, t. y. darbuotojai, neturėjusiai teisės susipažinti su viešai neatskleista informacija, ši informacija buvo netiesiogiai
perduota.
37. Atsižvelgdamas į tai, kad tyrimo metu nustačius, jog veiksmai galėjo turėti ne
tik administracinio teisės pažeidimo, bet ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
(toliau – ir BK) 217 ir 182 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų požymių, Lietuvos
bankas 2014 m. kovo 13 d. kreipėsi į FNTT, kuri 2014 m. lapkričio 17 d. rašte informavo
Lietuvos banką apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
38. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 2015 m. kovo 19 d. nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą padarė išvadą, kad Bendrovė neužtikrino viešai neatskleistos
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informacijos apie numatomą AWG ir UAB „Baltic Champs“ susijungimą valdymo, kad
K. B. ir M. G. veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto BK 217 straipsnio 1 dalyje požymių, tačiau jų veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1735 straipsnio
4 dalyje, požymių.
39. 2015 m. kovo 30 d. K. B. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už FRPĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimą (perdavė jai žinomą viešai
neatskleistą informaciją apie būsimą AWG susijungimą su UAB „Baltic Champs“ M. G.
iki minėtos informacijos viešo paskelbimo 2014 m. vasario 20 d.).
40. 2015 m. balandžio 2 d. M. G. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo
protokolas už FRPĮ 62 straipsnio 1–3 dalių pažeidimą (pasinaudodamas forumu www.
traders.lt perdavė jam žinomą viešai neatskleistą informaciją apie būsimą AWG susijungimą kitiems asmenims; pagrįstai manydamas, kad viešai paskelbus informaciją apie būsimą AWG susijungimą AWG akcijų kaina kils, išlaikė turimas AWG akcijas iki oficialaus
siūlymo pateikimo ir minėtas akcijas pardavė už didesnę kainą).
41. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatė,
kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 12 d. nutarimu administracinio
teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8.-5357-271/2015, konstatavęs, kad M. G. pažeidė FRPĮ
62 straipsnio 1–3 dalyse nustatytą draudimą naudotis viešai neatskleista informacija ir
tokiais veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1735 straipsnio 4 dalyje, skyrė M. G. 1 600 Eur baudą. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio
17 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 12 d. nutarimą paliko
nepakeistą.
42. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų taip pat
nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 7 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8-5220-369/2015, konstatavęs, kad K. B. padarė
administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1735 straipsnio 4 dalyje, kad padarytas pažeidimas yra itin pavojingas, nes pažeidimu kitam asmeniui buvo suteikta galimybė
įgyti nesąžiningą pranašumą kitų investuotojų atžvilgiu, tokiu būdu iškreipiant egzistuojančią rinką, skyrė K. B. 1 500 Eur baudą. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo
18 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 7 d. nutarimą paliko
nepakeistą.
43. Priežiūros tarnyba, konstatavusi, kad Bendrovės darbuotojai K. B., neturinčiai
teisės žinoti viešai neatskleistos informacijos, ši informacija tapo prieinama jos darbovietėje, dėl ko Bendrovė neužtikrino tinkamo viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo ir valdymo bei pažeidė FRPĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punktą, atsižvelgdama, be kita
ko, į tai, kad Bendrovė pažeidė imperatyvių teisės aktų nuostatų, kurių tikslas – užtikrinti
drausmę ir stabilumą finansų rinkose bei užtikrinti sąžiningą ir atvirą finansinių priemonių rinkų veikimą ir investuotojų apsaugą, reikalavimus, į tai, kad nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, o nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, į tai, kad
nenustatyta pagrindų, pagal kuriuos būtų galima neskirti poveikio priemonių, vadovaudamasi FRPĮ 95 straipsniu ir kitų teisės aktų nuostatomis, Sprendimu skyrė Bendrovei 20
000 Eur baudą.
44. Priežiūros tarnyba, atsakydama į advokato A. P. 2015 m. gruodžio 1 d. skundą, su 2015 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. S 2015/(21.13-2101)-12-5313 „Dėl dokumentų pa267
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teikimo“ pateikė Tyrimo išvados iš dalies nuasmenintą kopiją, Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. liepos 7 d. nutarimo K. B. byloje iš dalies nuasmenintą kopiją, Vilniaus
apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarties byloje Nr. ATP-930-574/2015 iš dalies
nuasmenintą kopiją, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2015 m. kovo 19 d.
priimto nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 06-1-10017-14 11 lapo kopiją, rašte
taip pat pateikė paaiškinimą, jog kita prašyta medžiaga negali būti pateikta, be kita ko,
siekiant užtikrinti Lietuvos bankui pateiktos informacijos apsaugą, atsižvelgiant ir į tai,
jog atskleidžiant tą informaciją gali būti pažeisti prižiūrimų subjektų, jų klientų ir partnerių, kitų asmenų interesai.
45. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, t. y., kad tyrimo metu nustatyta, jog K.
B. atskleidė M. G. viešai neatskleistą informaciją apie vykstančias derybas, taip pat atskleidė, kad „(duomenys neskelbtini) cia savus ragina/kad chebra nesnauskit/apsipirkit/ir
daug kas perka labai“; viešai neatskleistą informaciją apie vykstančias derybas dėl AWG
susijungimo su kitomis įmonėmis turėjo ne tik K. B., bet ir kiti šios teisės neturintys (neįtraukti į asmenų, turinčių teisę žinoti viešai neatskleistą informaciją, sąrašą) Bendrovės
darbuotojai; platus tyrimo dėl su AWG susijusių veiksmų metu tikrintų asmenų ratas ir
išanalizuotų elektroninių duomenų mastas leidžia pagrįstai konstatuoti, kad nenustatyta jokių faktinių aplinkybių, leidžiančių manyti, jog K. B. galėjo turėti ir kitą šaltinį, iš
kurio galėjo sužinoti viešai neatskleistą informaciją; nenustatyta, kad K. B. dėjo pastangas arba ėmėsi tam tikrų tyčinių neteisėtų veiksmų, siekdama sužinoti informaciją apie
vykstančias derybas dėl AWG ir UAB „Baltic Champs“ susijungimo; kad K. B. veiksmuose nebuvo nusikaltimo sudėties; nagrinėjant teisės pažeidimą Bendrovės atstovai nurodė,
kad Bendrovė neneigia, jog derybų dėl AWG ir UAB „Baltic Champs“ jungimosi metu
viešai neatskleistą informaciją Bendrovės darbuotojai galėjo girdėti, nes derybų metu asmenys bendravo garsiai, o posėdžių salė nebuvo pakankamai izoliuota, kad užtikrintų
vykstančių derybų turinio konfidencialumą, taip pat Bendrovės atstovai patvirtino, kad
vidinių patikrinimų metu, taip pat apklausus susijusius darbuotojus, nustatyta techninių
konfidencialios informacijos apsaugos trūkumų (pavyzdžiui, Bendrovės darbuotojai matydavo, kokie asmenys atvyksta į susitikimus, galėdavo girdėti posėdžių salėje vykstančių
pokalbių detales ir jas vėliau tarpusavyje aptardavo), kas patvirtina, kad viešai neatskleista informacija tapo žinoma šios teisės neturintiems asmenims dėl Bendrovės neteisėtų
veikų, padarė išvadą, kad Bendrovė nesiėmė tinkamų organizacinių veiksmų, jog viešai
neatskleista informacija nenutekėtų. Teismas taip pat akcentavo, kad naudos dėl minėtos
informacijos gavo K. B. ir M. G.
46. Taip pat pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas nustatė visas
faktines aplinkybes, tačiau sprendė, kad atsakovas jas netinkamai kvalifikavo. Teismas
padarė išvadą, kad tai, jog Bendrovė nesiėmė tinkamų priemonių kontroliuoti viešai neatskleistai informacijai, nereiškia, jog ji piktnaudžiavo finansinių priemonių rinka, t. y.
tikslingai naudojosi viešai neatskleista informacija. FPRĮ IV skyriuje nustatytas draudimas piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka, kuris pasireiškia būtent tik tikslingais
veiksmais, t. y. naudojimusi viešai neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis
priemonėmis ir draudimu manipuliuoti rinka. Taip draudimas piktnaudžiauti finansinių
priemonių rinka suprantamas Europos Sąjungos teisėje bei teisės doktrinoje (žr., pavyzdžiui, Fruzerova, Oksana. Piktnaudžiavimo rinka reglamentas – administracinės atsakomybės klausimas. Vilniaus universitetas: Teisė, 2014. Nr. 91, p. 100-118).
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47. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Bendrovės netinkama kontrolė, susijusi su viešai neatskleista informacija, kvalifikuotina pagal FPRĮ 13 straipsnio 5 dalies
nuostatas, t. y. finansų maklerio įmonė privalo turėti patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmą, veiksmingas rizikos vertinimo procedūras, veiksmingas informacijos apdorojimo sistemų kontrolės ir apsaugos priemones.
Nagrinėjamu atveju Bendrovė veiksmingai nesukontroliavo, kad informacija nenutekėtų
K. B. ir toliau. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas bendradarbiavo su atsakovu, remdamasis FPRĮ 93 straipsnio 1 dalies 3 punktu, UAB FMĮ „Orion Securities“ skyrė
10 000 Eur baudą.
III.
48. Atsakovas Lietuvos bankas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti, paliekant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. 241-197 „Dėl poveikio priemonės taikymo UAB FMĮ „Orion Securities“ nepakeistą.
49. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, perkvalifikuodamas
Bendrovės veikas iš FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto į 13 straipsnio 5 dalį, netinkamai taikė teisės normas, savo sprendimo nepagrindė, todėl teismo sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas ir turi būti panaikintas.
50. Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, nurodo, kad jis prieštarauja teisinio reguliavimo tikslams, Direktyvos nuostatų aiškinimo ir taikymo praktikai.
51. Pasak atsakovo, Direktyvoje ir FPRĮ nustatytas draudimas naudotis viešai neatskleista informacija apima tiek draudimą bet kuriam asmeniui, kuris žino viešai neatskleistą informaciją, panaudoti tą informaciją įsigyjant arba parduodant finansines priemones, kurias ta informacija liečia (Direktyvos 2 straipsnio 1 dalis, FPRĮ 62 straipsnio
1 dalis), tiek ir draudimą atskleisti tokią informaciją trečiajai šaliai arba šios informacijos pagrindu teikti rekomendacijas (Direktyvos 3 straipsnis, FPRĮ 62 straipsnio 2 dalis),
taip užkertant kelią kitiems asmenims neteisėtai šią informaciją panaudoti investiciniams
sprendimams priimti. Atsižvelgiant į tai, Teismas, eliminuodamas iš pasinaudojimo viešai neatskleista informacija objektyviosios pusės požymių neteisėtą viešai neatskleistos
informacijos atskleidimą, šio pažeidimo sudėtį nepagrįstai susiaurino.
52. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad teismas, remdamasis teisės doktrina, o konkrečiai – O. Fruzerovos straipsniu „Piktnaudžiavimo rinka reglamentas – administracinės atsakomybės klausimas“, neatsižvelgė į tai, kad nei šiame straipsnyje, nei kituose teisės doktrinos šaltiniuose piktnaudžiavimo rinka sudėtis išsamiai nenagrinėta.
Cituoto straipsnio teiginys, kad „minėta direktyva uždraudė dvi pagrindines piktnaudžiavimo rinka formas: pasinaudojimą viešai neatskleista informacija ir manipuliavimą
rinka“, nesudaro pagrindo teigti, kad naudojimasis viešai neatskleista informacija neapima Direktyvos 3 straipsnį įgyvendinančia FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies norma tiesiogiai
uždrausto neteisėto tokios informacijos atskleidimo ir nepagrindžia teismo padarytų
išvadų.
53. Pasak atsakovo, sprendžiant atsakomybės už piktnaudžiavimą rinka klausimą,
svarbu įvertinti ir tai, ar konkrečiu atveju buvo pažeistas finansų rinkų vientisumas ir
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dėl neteisėtų bendrovės veikų atsirado investuotojų turimos informacijos disproporcija
ir sudarytos prielaidos kitiems investuotojams neteisėtai pasinaudoti viešai neatskleista
informacija.
54. Atsakovas nurodo, kad teismo pozicija, jog draudimas piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka gali būti pažeistas tik veikiant tiesiogine tyčia ir pasireiškia tik
tikslingais veiksmais, prieštarauja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir
ESTT) suformuotai praktikai (žr., pvz., ESTT sprendimas byloje Nr. C-45/08 Spector
Photo Group NV ir Chris Van Raemdonck prieš Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (CBFA).
55. Atsakovo teigimu, atsižvelgiant į tai, kaip Direktyvos 2 straipsnio 1 dalies nuostatas išaiškino ESTT, nėra pagrindo teigti, kad draudimui atskleisti viešai neatskleistą
informaciją, kurio įtvirtinimo Direktyvoje ir FPRĮ tikslas nesiskiria nuo Direktyvoje ir
FPRĮ įtvirtinto draudimo tokią informaciją panaudoti tikslų ir, kuris taikomas identiškam subjektų ratui, turėtų būti taikomi skirtingi reikalavimai subjektyviajai teisės pažeidimo sudėties pusei. Draudimas atskleisti viešai neatskleistą informaciją turi būti
aiškinamas, atsižvelgiant į bendrą Direktyvos teisinio reguliavimo tikslą. Kadangi,
kaip minėta, dėl Bendrovės neteisėtų veikų kai kurie rinkos subjektai įgiję galimybę disponuoti viešai neatskleista informacija ir ją panaudoti, priimant investicinius sprendimus, Direktyvos teisinio reguliavimo tikslų kontekste įgijo privilegijuotą poziciją likusių
rinkos subjektų nenaudai, Direktyvos nuostatomis saugomos vertybės buvo pažeistos.
Dėl to Bendrovei, atsakovo nuomone, atsakomybė turėtų būti taikoma būtent už šios
Direktyvos nuostatas įgyvendinančių teisės aktų, t. y. FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimą.
56. Teismo sprendime sukurtas teisinio reguliavimo nuostatų aiškinimo precedentas gali sukelti neigiamų padarinių rinkos skaidrumui ir užtikrinant lygias visų investuotojų teises, priimant investicinius sprendimus.
57. Atsakovas pažymi, kad pažeidimo metu galiojusio teisinio reguliavimo ir jo
taikymo aiškinimo kontekste svarbu aptarti ir kitą — piktnaudžiavimo rinka — teisinio
reguliavimo raidos aspektą. Šiuo atveju svarbus yra Reglamentas, kuris perėjo prie aukštesnio teisinio reguliavimo harmonizavimo lygmens, atnaujino ir sugriežtino piktnaudžiavimo rinka teisinį reguliavimą ir išplėtė reglamento taikymo sritį. Reglamente nustatyta, kad piktnaudžiavimas rinka – tai sąvoka, aprėpianti neteisėtą elgesį finansų rinkose.
Nors ir Direktyvoje nustatytas aiškus draudimas atskleisti viešai neatskleistą informaciją, tačiau Reglamente, atsižvelgiant į šios veikos pavojingumą ir tai, kad dėl šio pažeidimo kylantys padariniai yra ne mažiau pavojingi nei pasinaudojus viešai neatskleista
informacija, šiam draudimui skiriamas kur kas didesnis akcentas: viešai neatskleistos
informacijos atskleidimas aiškiai įvardytas kaip piktnaudžiavimo rinka veika (preambulės 7 punktas), o paties draudimo atskleisti viešai neatskleistą informaciją išdėstymas
Reglamento 14 straipsnyje nesudaro prielaidų vertinti jo kaip mažiau pavojingo nei kitų
piktnaudžiavimo rinka veikų. Kitas svarbus piktnaudžiavimo rinka teisinio reguliavimo
raidos momentas, ypač kalbant apie subjektyviąją draudimo atskleisti viešai neatskleistą
informaciją pažeidimo pusę, yra 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/57/ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (manipuliavimo rinka direktyva), priėmimas.
58. Atsižvelgiant į paminėtus teisinio reguliavimo raidos aspektus ir aiškinimo ten270
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dencijas, atsakovo manymu, yra akivaizdu, kad viešai neatskleistos informacijos atskleidimas gali pasireikšti ne tik tikslingais tyčiniais veiksmais, bet ir netyčine veika, todėl
teismas netinkamai aiškino FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas ir dėl to nepagrįstai taikė FPRĮ 13 straipsnio 5 punktą ir, atitinkamai, 93 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
59. Atsakovas tvirtina, kad teismas sprendime visiškai nemotyvuotai konstatavo,
kad pareiškėjas bendradarbiavo su Lietuvos banku ir tuo pagrindu nepagrįstai sumažino
baudą. Teisę laisvai įeiti į finansų maklerio įmonių patalpas, tikrinti dokumentus, darbuotojų užrašus ir kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius, gauti jų kopijas ir
išrašus, kopijuoti juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją
priežiūros institucijai suteikia FPRĮ 81 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata. Savo ruožtu prižiūrimas finansų rinkos dalyvis turi pareigą pateikti priežiūros institucijos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją, FPRĮ 94 straipsnio 3 dalyje suteikta teisė asmens, kuris įtariamas pažeidimu, atstovams susipažinti su pažeidimą įrodančia medžiaga, duoti
paaiškinimus, pateikti įrodymus, naudotis advokato paslaugomis. Todėl teisės aktuose
numatytos pareigos įvykdymas arba teisės realizavimas negali būti vertinamas kaip bendradarbiavimas su priežiūros institucija ir, atitinkamai, kaip pareiškėjo atsakomybę lengvinanti aplinkybė.
60. Pareiškėjas UAB FMĮ „Orion securities“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį
atmesti.
61. Bendrovė, nesutikdama su apeliaciniu skundu ir pritardama pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams, nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas bei
pagrįstas.
62. Pasak pareiškėjo, teismas sprendime nesusiaurino pasinaudojimo viešai neatskleista informacija pažeidimo sudėties, nes įvertinęs visas faktines aplinkybes, teismas
teisingai nustatė, kad Bendrovė neatliko veiksmų, kurie gali būti laikomi neteisėtu viešai
neatskleistos informacijos atskleidimu. Teismas pagrįstai atsižvelgė ir į tai, kad Lietuvos
bankui nagrinėjant pažeidimą, buvo nustatyta, jog AWG ir UAB „Baltic Champs“ jungimosi metu Bendrovės darbuotojai galėjo girdėti viešai neatskleistą informaciją, kas ne
tik parodo, kaip tokia informacija galėjo nutekėti, tačiau ir pagrindžia, jog Bendrovė gali
būti laikoma atsakinga tik dėl to, kad nesiėmė pakankamų organizacinių veiksmų viešai neatskleistai informacijai apsaugoti, tačiau negali būti laikoma piktnaudžiavusia rinka
(perdavusi informaciją tretiesiems asmenims). Todėl teismas pažeidimą perkvalifikavo
pagrįstai.
63. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas nei savo Sprendime, nei nagrinėjant bylą
teisme nenurodė esminių aplinkybių, betarpiškai susijusių su pažeidimo konstatavimu –
kas ir kada K. B. perdavė viešai neatskleistą informaciją. Tai, kad tokią informaciją K. B.
galėjo sužinoti Bendrovės patalpose, negali būti laikoma pakankamomis aplinkybėmis,
siekiant pripažinti Bendrovę piktnaudžiavusia rinka, kas atitinka ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktiką (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N575-1427/2009).
64. Bendrovė, remdamasi teisės doktrina, pažymi, jog informacijos asimetriją ir finansinių priemonių vientisumo pažeidimą lemia sandorių dėl finansinių priemonių sudarymas, pasinaudojant viešai neatskleista informacija.
65. Bendrovė neginčija, kad dėl susiklosčiusios situacijos finansų rinkose atsirado investuotojų informacijos disproporcija ir buvo pažeistas finansų rinkos vientisumas,
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tačiau sutikdama su atsakovu, mano, jog būtina įvertinti neteisėtus Bendrovės veiksmus
ir tai, ar jie lėmė informacijos asimetrijos ir finansų rinkos pažeidimus. Nagrinėjamu
atveju, Bendrovė neatliko neteisėtų veiksmų, kurie gali būti laikomi tiksliniu viešai neatskleistos informacijos pasinaudojimu, o informacijos asimetriją ir finansų rinkų vientisumo pažeidimą lėmė trečiųjų asmenų (K. B. ir M. G.) veiksmai.
66. Bendrovė sutinka su apeliaciniame skunde nurodytu teiginiu, jog ši byla yra
precedentinė ir teismo sprendimas turės įtakos visai finansų rinkai, tačiau pabrėžia, jog
pripažinus Bendrovę pažeidusia FPRĮ 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, būtų suformuotas ydingas ir teisingumui prieštaraujantis precedentas. Toks sprendimas reikštų,
jog ateityje Lietuvos bankas galėtų bausti kitus finansų rinkos dalyvius už piktnaudžiavimą rinka, nenustačius už pažeidimą atsakingo asmens, t. y. neįrodžius neteisėtų veiksmų
ir juridinio asmens kaltės bei nenustačius kitų šios bylos (nagrinėjamo pažeidimo) kontekste esminių aplinkybių.
67. Pasak pareiškėjo, apeliaciniame skunde nepagrįstai remiamasi ESTT praktika,
kurioje nagrinėjama ne šioje byloje aktualaus pažeidimo sudėtis ir su jo padarymu susijusios aplinkybės.
68. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos banko pozicija, jog teismas nepagrįstai sumažino
baudą, yra nepagrįsta, nes de jure Bendrovei paskirta bauda nebuvo sumažinta.
69. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad atsakovas, skirdamas baudą pareiškėjui, buvo
nustatęs lengvinančią aplinkybę – pareiškėjas ėmėsi priemonių nustatyti visas su viešai
neatskleistos informacijos neteisėtu atskleidimu susijusias aplinkybes ir sustiprinti viešai
neatskleistos informacijos valdymą ir apsaugą. Tai, kad Bendrovė dar iki Lietuvos banko
poveikio priemonės paskyrimo savo iniciatyva ėmėsi preventyvių veiksmų, siekiant užkardyti kelią bet kokiems galimiems piktnaudžiavimams rinka ateityje (FPRĮ 94 str. 6 d.),
turi būti vertinama kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė.
70. Pareiškėjo manymu, egzistavo ir aplinkybės, kuriomis remiantis teismas pagrįstai galėjo pripažinti, kad Bendrovė bendradarbiavo su Lietuvos banku (Bendrovė
savo iniciatyva atliko net du vidinius patikrinimus, su patikrinimais susijusią informaciją
pateikė Lietuvos bankui), todėl yra akivaizdu, kad Bendrovė siekė padėti priežiūros institucijai išsiaiškinti visas su nagrinėjama byla susijusias aplinkybes. Todėl teismas pagrįstai
nustatė, kad Bendrovė bendradarbiavo su Lietuvos banku, kas gali būti pripažinta lengvinančia aplinkybe.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
71. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. 241-197 „Dėl UAB FMĮ „Orion Securities“
poveikio priemonės taikymo“. Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos bankas nesutinka
su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo UAB FMĮ „Orion Securities“ pažeidimas buvo perkvalifikuotas.
72. Byloje skundžiamu Priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d.
272

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

sprendimu pareiškėjui UAB FMĮ „Orion Securities“ paskirta 20 000 Eur bauda už viešai
neatskleistos informacijos, kuri turėjo reikšmingos įtakos finansinės priemonės kainai,
perdavimą kitam asmeniui, t. y. už Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio
2 dalies 1 punkto pažeidimą.
73. Apeliaciniu skundu ginčijamu pirmosios instancijos teismo sprendimu nuspręsta, kad pareiškėjo veiksmai neatitiko Finansinių priemonių rinkų įstatymo
62 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintos pažeidimo sudėties požymių ir teismas perkvalifikavo pažeidimą paskirdamas pareiškėjui 10 000 Eur baudą. Pirmosios instancijos
teismo sprendime konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė to paties įstatymo 13 straipsnio
5 dalį, kuri numato, kad finansų maklerio įmonė privalo turėti patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmą, veiksmingas rizikos vertinimo procedūras, veiksmingas informacijos apdorojimo sistemų kontrolės ir apsaugos
priemones.
74. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendime, be kita ko, nurodyta, kad UAB
FMĮ „Orion Securities“ darbuotoja K. B. neteisėtai perdavė M. G. viešai neatskleistą informaciją apie būsimą AB „Agrowill Group“ susijungimą su UAB „Baltic Champs“. UAB
FMĮ „Orion Securities“ tarpininkavo emitento AB „Agrowill Group“ derybų dėl susijungimo su UAB „Baltic Champs“ metu ir disponavo informacija apie vykstančias derybas.
Iki 2014 m. vasario 20 d. ši informacija buvo laikoma viešai neatskleista informacija, todėl turėjo būti valdoma konfidencialiai ir su ja turėjo teisę susipažinti tik asmenys, kuriems ši informacija galėjo būti atskleista tik vykdant tarnybinę, profesinę veiklą ar pareigas ir kuriuos AB „Agrowill Group“, remdamasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo
62 straipsnio 6 dalimi, įtraukė į sąrašą asmenų, turinčių teisę sužinoti viešai neatskleistą
informaciją darbo sutarčių ar kitokiais pagrindais. UAB FMĮ „Orion securities“ darbuotoja K. B. į minėtą sąrašą įtraukta nebuvo, taigi nei ji, nei M. G. neturėjo teisės žinoti viešai neatskleistos informacijos apie vykstančias derybas.
75. Įvertinęs surinktus įrodymus pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad
Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo IV skyriuje, už kurio pažeidimą baudą paskyrė Priežiūros tarnybos direktorius, yra nustatytas draudimas piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka. Skundžiamame teismo sprendime nurodyta, kad
piktnaudžiavimas pasireiškia tik tikslingais veiksmais, kurie pareiškėjo veiksmuose nenustatyti – pareiškėjas neužtikrino veiksmingos kontrolės, kad viešai neatskleista informacija nebūtų perduota kitiems asmenims, todėl jo veiksmai kvalifikuotini pagal Finansinių
priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 5 dalies nuostatas.
76. Nagrinėjamoje byloje apeliaciniu skundu nėra ginčijamos pirmosios instancijos teismo sprendime nustatytos aplinkybės, šiuo atveju ginčas apeliaciniame procese iš
esmės susiklostė dėl pareiškėjo veiksmų teisinio kvalifikavimo.
77. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad finansų maklerio įmonė privalo turėti patikimas administravimo ir apskaitos procedūras,
vidaus kontrolės mechanizmą, veiksmingas rizikos vertinimo procedūras, veiksmingas
informacijos apdorojimo sistemų kontrolės ir apsaugos priemones. Pagal šio įstatymo
62 straipsnį asmenims, kurie viešai neatskleistą informaciją turi dėl to, kad yra emitento administracijos darbuotojai, valdymo ar priežiūros organų nariai ar tokia informacija jiems yra prieinama dėl jų tarnybinės padėties, profesijos, pareigų arba dėl buvimo
emitento akcininku, ar dėl to, kad ją gavo nusikalstamu būdu, draudžiama tiesiogiai ar
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netiesiogiai bandyti sudaryti ar sudaryti savo ar trečiojo asmens sąskaita sandorius dėl
finansinių priemonių, su kuriomis informacija susijusi, kol ji bus viešai atskleista. Jeigu
nurodytas asmuo yra juridinis asmuo, atitinkamas draudimas taip pat taikomas fiziniams
asmenims, dalyvaujantiems priimant sprendimus dėl sandorių to juridinio asmens sąskaita sudarymo (1 d.). Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims taip pat draudžiama
tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti viešai neatskleistą informaciją kitam asmeniui, išskyrus
atvejus, kai informacija atskleidžiama įprastai vykdant tarnybinę, profesinę veiklą arba
pareigas (2 d. 1 p.).
78. Šio įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad priežiūros institucija turi teisę skirti pinigines baudas juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 13 ir 16 straipsniuose nustatytų organizacinių reikalavimų, – iki 100 tūkstančių litų.
Sankcija už šio įstatymo 62 straipsnio pažeidimą numatyta to paties straipsnio 1 dalies
7 punkte, pagal kurį priežiūros institucija turi teisę skirti pinigines baudas juridiniams
asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo IV skyriuje nustatytų reikalavimų, – iki 200 tūkstančių litų.
79. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintas
draudimas įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. sausio 28 d. direktyvos
2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) 3 straipsnio nuostatą, pagal kurią kiekvienam asmeniui, kuriam taikomas 2 straipsnyje nustatytas draudimas, valstybės narės draudžia atskleisti viešai neatskleistą informaciją trečiajai šaliai, išskyrus tuos
atvejus, kai tokią informaciją asmuo atskleidžia, atlikdamas savo įprastines tarnybines
ar profesines arba kitas pareigas. Aptariamomis Finansinių priemonių rinkų įstatymo
nuostatomis yra įgyvendinama Direktyva 2003/6/EB, kuria, be kita ko, siekiama užtikrinti Bendrijos finansų rinkų vientisumą ir sustiprinti investuotojų pasitikėjimą tomis
rinkomis. Bendrijos teisės aktų leidėjas pasirinko prevencinį ir administracinių sankcijų
už prekybą vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, mechanizmą. Šio modelio veiksmingumas būtų sumažintas, jeigu jis priklausytų nuo reikalavimo visą laiką ieškoti subjektyviojo pažeidimo sudėties požymio. Prekybos vertybiniais
popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, draudimas gali būti veiksmingas
bei tvariai skatins visų rinkos subjektų pagarbą teisės normai, tik jeigu jis sudarys galimybę veiksmingai persekioti pažeidimus. Taigi veiksmingas prekybos sandorių draudimo įgyvendinimas grindžiamas paprasta struktūra, apribojant galimybę gintis remiantis
subjektyviais argumentais, siekiant ne tik veiksmingai persekioti už šio draudimo pažeidimus, bet ir vykdyti veiksmingą šių pažeidimų prevenciją (žr., pvz., Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimas byloje Nr. C-45/08 Spector Photo
Group ir Van Raemdonck).
80. Direktyvos 2003/6/EB 3 straipsnio ir Finansinių priemonių rinkų įstatymo
62 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos yra skirtos įgyvendinti veiksmingą piktnaudžiavimo rinka prevenciją, be kita ko, remiantis prielaida, kad perdavus kitam asmeniui finansinės priemonės kainai reikšmingą įtaką turinčią informaciją, kuri tik vėliau turi būti
viešai paskelbta šio įstatymo nustatyta tvarka, nukenčia įstatymu keliamas tikslas užtikrinti sąžiningą, atvirą ir efektyvų finansinių priemonių rinkų veikimą, investuotojų interesų apsaugą ir sisteminės rizikos ribojimą.
81. Draudimas tikslingai piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka, joje prekiau274
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jant finansinėmis priemonėmis naudojantis viešai neatskleista informacija, yra numatytas Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 1 dalyje. Analogiškas draudimas
numatytas ir Direktyvos 2003/6/EB 2 straipsnyje: valstybės narės draudžia bet kuriam
antroje pastraipoje nurodytam asmeniui, kuris žino viešai neatskleistą informaciją, panaudoti tą informaciją savo sąskaita ar trečiosios šalies sąskaita, tiesiogiai ar netiesiogiai
įsigyjant ar parduodant finansines priemones, kurias ta informacija liečia. Pirmoji pastraipa taikoma bet kuriam asmeniui, kuris žino tą informaciją: dėl savo narystės emitento
administracijos, valdymo ar stebėtojų organuose arba dėl to, kad jis valdo dalį emitento
kapitalo, arba dėl to, kad gali naudotis tokia informacija, atlikdamas savo tarnybines ar
profesines arba kitas pareigas, arba dėl savo nusikalstamos veiklos. Jeigu straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo yra juridinis asmuo, toje straipsnio dalyje numatytas draudimas
taikomas ir fiziniams asmenims, kurie dalyvauja priimant sprendimą vykdyti sandorį to
juridinio asmens sąskaita.
82. Sistemiškai vertinant, Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Direktyvoje
2003/6/EB numatytas draudimas prekiauti finansinėmis priemonėmis naudojantis viešai
neatskleista informacija ir draudimas kitam asmeniui perduoti viešai neatskleistą informaciją yra dvi atskiros ir savarankiškos pažeidimų sudėtys. Nagrinėjamoje byloje ginčijamu sprendimu Priežiūros tarnybos direktorius paskyrė baudą pareiškėjui už Finansinių
priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimą, t. y. draudimą perduoti kitam asmeniui viešai neatskleistą informaciją. Šio pažeidimo sudėtyje nėra eksplicitiškai įtvirtinta atsakomybės sąlyga – tikslingas siekis piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka. Pagal šią pažeidimo sudėtį atsakomybės sąlygos yra tai, kad jį įvykdė vienas iš
to paties straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų (asmenys, kurie viešai neatskleistą informaciją turi dėl to, kad yra emitento administracijos darbuotojai, valdymo ar priežiūros
organų nariai ar tokia informacija jiems yra prieinama dėl jų tarnybinės padėties, profesijos, pareigų arba dėl buvimo emitento akcininku, ar dėl to, kad ją gavo nusikalstamu
būdu; jei nurodytas asmuo yra juridinis asmuo, aptariamas draudimas taip pat taikomas
ir fiziniams asmenims, dalyvaujantiems priimant sprendimus dėl sandorių to juridinio
asmens sąskaita sudarymo) bei tai, kad viešai atskleista informacija buvo tiesiogiai ar netiesiogiai perduota kitam asmeniui.
83. Aplinkybę, kad pareiškėjas nesiėmė reikalingų konfidencialios informacijos apsaugos, konstatavo pirmosios instancijos teismas kvalifikuodamas pareiškėjo pažeidimą
pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 5 dalį. Ši pirmosios instancijos
teismo išvada apeliaciniame procese neginčijama. Byloje surinkti įrodymai leidžia matyti, kad pareiškėjas neužtikrino, kad informacija apie AB „Agrowill Group“ susijungimą
su UAB „Baltic Champs“ būtų prieinama tik ją turintiems teisę žinoti asmenims. Kaip
nustatė Priežiūros tarnyba, teikdama paaiškinimus Lietuvos bankui K. B. nurodė, kad
UAB FMĮ „Orion securities“ viešai neatskleistą informaciją galėjo žinoti ir daugiau žmonių, kad šia tema vyko pokalbiai tarp kolegų. K. B. 2013 m. gruodžio 18 d. naudodamasi
programa „Skype“ atskleidė M. G. viešai neatskleistą informaciją apie vykstančias derybas, taip pat atskleidė, kad „(duomenys neskelbtini) čia savus ragina/kad chebra nesnauskit/apsipirkit/ir daug kas perka labai“. K. B. paminėtas asmuo (duomenys neskelbtini) yra
D. G., UAB FMĮ „Orion securities“ finansų makleris (minėtas asmuo yra vienintelis UAB
FMĮ „Orion securities“ darbuotojas, kurio vardas sutampa su K. B. minėtu vardu), kuris
taip pat nebuvo įtrauktas į sąrašą asmenų, turinčių teisę susipažinti su viešai neatskleista
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informacija dėl vykdomo įmonių susijungimo. Tai patvirtina ir UAB FMĮ „Orion securities“ atstovo pateiktas 2015 m. spalio 21 d. rašto Lietuvos banko Priežiūros tarnybai priedas – D. G. 2015 m. balandžio 6 d. pasiaiškinimas „Dėl informacijos disponavimo apie
AB „Agrowill group“, kuriame D. G. pripažįsta su kolegomis aptarinėjęs AB „Agrowill
group“ ir UAB „Baltic Champs“ susijungimo temą.
84. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo tiesiogiai taikyti pareiškėjo nurodytas juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės sąlygas. Administraciniai
teismai turi teisę subsidiariai analogijos metodu vadovautis kitų teisės šakų normomis
nustatę, kad ginčo santykių teisiniame reguliavime yra teisės spraga. Nagrinėjamu klausimu baudžiamoji teisė pagal analogiją netaikoma, kadangi šis klausimas yra reglamentuotas administracinės teisės normomis ir principais. Sprendžiant dėl juridinio asmens
administracinės atsakomybės turi būti vadovaujamasi specialiu Finansinių priemonių
rinkų įstatymu, kuriame yra apibrėžta pažeidimo sudėtis bei teismų praktikoje išplėtota
juridinių asmenų atsakomybės doktrina.
85. Kaip buvo minėta, Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies
1 punkte numatyto pažeidimo sudėtis apima šiuos požymius: jį įvykdė vienas iš to paties straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų bei viešai atskleista informacija buvo tiesiogiai
ar netiesiogiai perduota kitam asmeniui. Pareiškėjo nurodomas naudos atsiradimas juridiniam asmeniui nėra viena iš atsakomybės sąlygų pagal šią normą, kadangi, be kita ko,
šios normos paskirtis yra prevencinio pobūdžio. Šioje pažeidimo sudėtyje nėra įtvirtintas
subjektyvus tikslingo veikimo požymis, todėl tiesioginis ar netiesioginis perdavimas šiame kontekste apima ir atvejus, kada viešai neatskleista informacija yra perduodama, kadangi juridinis asmuo nesiėmė tam išvengti reikalingų apsaugos priemonių, t. y. netiesioginį informacijos perdavimą draudžianti normos formuluotė numato atsakomybę ne tik
kada yra tikslingai siekiama naudos juridiniam asmeniui, bet ir atskleidus konfidencialią
informaciją kitam asmeniui dėl aplaidumo.
86. Bet kokia juridinio asmens vykdoma ūkinė veikla yra vykdoma per atitinkamus darbo santykiais su ūkio subjektu susijusius asmenis, tai yra pagrindinis įmanomas
ūkio subjekto tokios veiklos būdas, todėl ūkio subjekto darbuotojų, kurie pagal atitinkamas darbo sutartis darbdavio vardu vykdo šią veiklą, vykdoma veikla laikytina paties ūkio subjekto veikla, t. y. objektyvi nurodytos veiklos išraiška yra ta pati (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 1 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-1155-525/2015). Jo, kaip juridinio asmens, kaltė, be kita ko, nustatoma nurodant jam pareigą atidžiai ir rūpestingai kontroliuoti savo darbuotojus ir vien ta aplinkybė, jog ne ūkio subjektas juridinis asmuo, o jo darbuotojas atliko pažeidimą, nelaikytina aplinkybe, savaime atleidžiančia jį nuo atsakomybės (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858123/2013, 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1183/2013,
2016 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-421-525/2016).
87. Nagrinėjamoje byloje viešai neatskleista informacija buvo perduota K. B. ir M.
G. Iš byloje surinktų įrodymų galima matyti, kad K. B. šią informaciją sužinojo iš bendradarbio, įvardyto kaip „(duomenys neskelbtini)“ (D. G.). Taip pat pirmosios instancijos teismo sprendime pažymėta, kad pažeidimo tyrimo metu Bendrovė neneigė, jog derybų dėl AWG ir UAB „Baltic Champs“ jungimosi metu viešai neatskleistą informaciją
Bendrovės darbuotojai galėjo girdėti, nes derybų metu asmenys bendravo garsiai, o po276
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sėdžių salė nebuvo pakankamai izoliuota. Šią aplinkybę taip pat patvirtina K. B. ir M.
G. susirašinėjimas, kuriame K. B. paminėjo girdėjusi pokalbius iš susitikimų kambario,
kurie galėjo būti susiję su derybomis dėl AWG ir UAB „Baltic Champs“ susijungimo.
Pažymėtina, kad net konstatavus, jog šios aplinkybės nėra patikimai įrodytos, viešai neatskleistos informacijos perdavimas kitam asmeniui nagrinėjamoje byloje yra neginčijamai
nustatytas – šią informaciją M. G. perdavė K. B., kuri yra pareiškėjo darbuotoja.
88. Aplinkybę, kad UAB FMĮ „Orion Securities“ yra atsakinga už savo darbuotojų
veiksmus, be kitų pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, patvirtina ir tai, kad
pareiškėjas nesiėmė visų galimų priemonių užkirsti kelią, kad viešai neatskleista informacija nebūtų perduota kitiems asmenims. Pirmiausiai pažymėtina, kad pareiškėjas yra
finansų maklerio įmonė, kuri, turėdama išskirtinę kompetenciją finansinių priemonių
rinkų reguliavimo klausimais, gali ir privalo vadovautis aukštais apdairumo ir rūpestingumo standartais. Pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 7 dalį finansų maklerio įmonė yra juridinis asmuo, kurio nuolatinė veikla yra profesionalus vienos
ar kelių investicinių paslaugų teikimas tretiesiems asmenims ir (arba) profesionalus vienos ar kelių investicinės veiklos rūšių vykdymas. Kadangi pareiškėjo veikla yra susijusi su
finansinių priemonių rinkomis, laikytina, kad jis yra susipažinęs su finansinių priemonių
rinkų teisinio reguliavimo reikalavimais ir viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo svarba. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios patvirtintų, kad viešai
nepaskelbta informacija buvo perduota kitam asmeniui dėl aplinkybių, kurių pareiškėjas negalėjo išvengti laikydamasis protingų apdairumo veiklos standartų, kurių galima
tikėtis iš finansų maklerio įmonės. Vien aplinkybė, kad darbuotojai yra parašu patvirtinę susipažinimą su konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimais, nėra pakankamas įrodymas, kad įmonė efektyviai kontroliavo darbuotojus, diegė įstatymų laikymosi
korporatyvinę kultūrą ir šiuo konkrečiu atveju tinkamai saugojo informacijos slaptumą.
Pirmosios instancijos teismo sprendime pagrįstai konstatuota, kad dėl UAB FMĮ „Orion
securities“ darbuotojų aplaidumo neužtikrinant viešai neatskleistos informacijos slaptumo ši informacija buvo perduota K. B., kuri nebuvo įtraukta į sąrašą asmenų, turinčių
teisę susipažinti su viešai neatskleista informacija, ir UAB FMĮ „Orion securities“ darbuotoja K. B. šią informaciją valingai perdavė M. G.
89. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad
Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte nėra įtvirtinta privaloma atsakomybės sąlyga – tikslingas siekis piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka ar naudos gavimas. Ši norma pažeidžiama ir netiesiogiai perdavus viešai nepaskelbtą
informaciją. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje numatyta norma įpareigoja finansų maklerio įmonę vykdant veiklą turėti patikimas procedūras, mechanizmus ir priemones, tačiau nagrinėjamoje byloje atsakovas nepateikė duomenų, kad
pareiškėjas pažeidė Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Tai reiškia, kad aptariama norma yra susijusi su finansų maklerio įmonės veiklos
organizaciniais reikalavimais. Nagrinėjamu atveju pažeidimas pasireiškė kita veika – viešai neatskleistos informacijos perdavimu kitam asmeniui, kas yra kvalifikuotina pagal
Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punktą.
90. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta atskira savarankiška pažeidimo sudėtis, kuri šiuo atveju netaikoma, kadangi nustatytos
aplinkybės patvirtina esant Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies
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1 punkte įtvirtinto pažeidimo požymius. Konstatavus, kad UAB FMĮ „Orion securities“
nesiėmė reikalingų priemonių apsaugoti viešai nepaskelbtos informacijos konfidencialumą ir dėl to ši informacija buvo perduota kitam asmeniui, yra pažeidžiamas Finansinių
priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas netiesiogiai perduoti viešai nepaskelbtą informaciją kitam asmeniui.
91. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas nesiėmė reikalingų viešai nepaskelbtos informacijos konfidencialumo apsaugos priemonių ir dėl to ši informacija
buvo perduota kitam asmeniui, taigi pareiškėjo veiksmuose yra visi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto pažeidimo požymiai.
92. Įvertinus ginčo santykių teisinį reguliavimą ir byloje surinktus įrodymus
konstatuotina, kad Priežiūros tarnybos direktorius 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu
Nr. 241-197 tinkamai kvalifikavo UAB FMĮ „Orion securities“ pažeidimą, todėl apeliacinis skundas tenkinamas pirmosios instancijos sprendimą panaikinant ir priimant naują
sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.
93. Pareiškėjas UAB FMĮ „Orion securities“ atsiliepime prašo iš apelianto Lietuvos
banko priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi atsakovo Lietuvos banko apeliacinis skundas tenkinamas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo
40 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo UAB FMĮ „Orion securities“ prašymas dėl bylinėjimosi
išlaidų priteisimo netenkintinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Atsakovo Lietuvos banko apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.

3.6. Bylos, susijusios su nacionalinių, Europos Sąjungos
ir užsienio institucijų finansinė parama
3.6.1. Dėl atsiskaitymo tvarkos pakeitimo kaip esminio sąlygų keitimo
viešuosiuose pirkimuose
Galimybė gauti apmokėjimą dalimis iki prekių pristatymo, įvertinus pirkimo objektą, didelę pirkimo sutarčių kainą, – svarbi pirkimo sutarčių sąlyga, akivaizdžiai palengvinusi šių sutarčių vykdymą tiekėjui. Todėl tokios sąlygos nurodymas pradinės sutarčių
sudarymo procedūros metu objektyviai galėjo lemti didesnį pirkimo konkurso dalyvių, galėjusių pasiūlyti palankesnę kainą, skaičių arba būtų leidęs laimėtoju pripažintai įmonei
(tiekėjui) pasiūlyti mažesnę kainą (41 punktas).
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Kainos sumokėjimas dalimis iki prekių pristatymo pareiškėjui, atsižvelgiant į tai, jog
buvo mokama keturis kartus ir didelėmis sumomis, vertintinas kaip ekonominės pirkimo
sutarčių šalių pusiausvyros pasikeitimas tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo numatyta pasirašytose pirkimo sutartyse. Tai atitinka teismų praktikoje bei Viešųjų pirkimų įstatyme
suformuluotą atvejį, kada galiojančios pirkimo sutarties modifikavimas laikomas esminiu
sutarties sąlygų keitimu (43 punktas).
Reikšminga ir sektina laikytina ta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje pirkimo sąlygų (kvietimo pateikti pasiūlymą) išsamumas bei detalizavimas
dėl atsiskaitymo tvarkos nėra esminė aplinkybė ar sąlyga, siekiant kvalifikuoti pirkimo sutarties keitimą kaip esminį (47 punktas).
Administracinė byla Nr. eA-214-261/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00569-2016-2
Procesinio sprendimo kategorijos: 29.1.2; 29.3

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. spalio 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Arūno Dirvono, Stasio Gagio (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramutės Ruškytės ir Mildos Vainienės,
sekretoriaujant Julijai Krinickienei,
dalyvaujant atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovei I. G., trečiojo suinteresuoto asmens Žemės ūkio ministerijos atstovei R. P.,
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. rugpjūčio
16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės
„Packing LT“ skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas UAB „Packing LT“ padavė teismui skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2016 m.
sausio 19 d. sprendimą Nr. 3R-25 (AG-2/01-2016) (toliau – ir Komisijos sprendimas);
2) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
ir Agentūra) 2015 m. lapkričio 25 d. priimto sprendimo dėl paramos skyrimo iš da279
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lies Nr. BRK-9837 (12.4) dalį, kuria nuspręsta taikyti sankciją pareiškėjui (toliau – ir
Sprendimas); 3) įpareigoti Agentūrą iš naujo nagrinėti pareiškėjo 2013 m. gruodžio 2 d.
pateikto mokėjimo prašymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, reg. Nr. 3VK-KA-10-2-003709-MP002 (toliau – ir Mokėjimo prašymas) dalį dėl 33 583,54 Eur paramos sumos.
2. Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. kovo 2 d. UAB „Packing LT“ ir Agentūra sudarė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) veiklos srities „Ne žemės ūkio veikla“ paramos sutartį Nr. 3VK-KA-10-2-003709-PR001 (toliau – ir
Paramos sutartis), kuria bendrovė įsipareigojo įgyvendinti projektą „Įmonės įkūrimas“
Nr. 3VK-KA-10-2-003709-PR001. Siekdamas įgyvendinti minėtą projektą, pareiškėjas
nusprendė įsigyti tam reikalingą įrangą ir 2013 m. balandžio 24 d. laikraštyje „Lietuvos
aidas“ (Nr. 91, 92, 93) paskelbė apie birių produktų pakavimo įrangos pirkimo (toliau – ir
Pirkimas) konkursą, nurodydamas Pirkimo objektą – birių produktų pakavimo įranga.
2013 m. balandžio 30 d. kvietime pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą pareiškėjas nurodė, kad birių produktų pakavimo įrangos pirkimas bus vykdomas dviem etapais,
įsigyjant durpių presą ir durpių separatorių, taip pat kartu pateikė techninę specifikaciją,
kurioje nurodė reikalaujamas durpių preso ir durpių separatoriaus savybes. Atsižvelgiant
į šias aplinkybes, Pirkimas buvo skaidomas į dvi dalis: i) birių produktų pakavimo įrangos – durpių preso – pirkimą; ii) birių produktų pakavimo įrangos – durpių separatoriaus – pirkimą. Minėtame kvietime pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą pareiškėjas nenurodė atsiskaitymo tvarkos už birių produktų pakavimo įrangą.
3. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad vykdant Pirkimą, buvo gautas vienas pasiūlymas iš Estijos įmonės OU KRUVIKS (toliau – ir Tiekėjas), kurią 2013 m. gegužės 10 d.
komisija pripažino laimėtoju. Su šiuo Tiekėju dėl pirmosios Pirkimo dalies (dėl durpių
preso įsigijimo) 2013 m. gegužės 31 d. sudaryta sutartis Nr. 2013/05/31-01 (toliau – ir
Pirkimo sutartis Nr. 1). Dėl antrosios Pirkimo dalies (dėl durpių separatoriaus įsigijimo)
2013 m. gegužės 31 d. sudaryta sutartis Nr. 2013/05/31-02 (toliau – ir Pirkimo sutartis
Nr. 2). Nei vienoje iš šių sutarčių nebuvo numatyta, kad atsiskaitymas pagal šias sutartis
turi įvykti po galutinio įrangos perdavimo. Atsižvelgiant į šią aplinkybę bei į tai, kad įranga pareiškėjui buvo pristatoma dalimis, o pareiškėjas Tiekėjui nebuvo pateikęs jokių papildomų savo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių, bendrovė dalį mokėtinų sumų
pagal minėtas sutartis (257 608,70 Eur) apmokėjo iš anksto.
4. Pareiškėjas 2013 m. gruodžio 2 d. pateikė Agentūrai prašymą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ reg.
Nr. 3VK-KA-10-2-003709-MP002. 2014 m. gegužės 13 d. pareiškėjui raštu Nr. BRK-4082
(12.4) buvo pranešta, jog pradėtos įtariamo pažeidimo procedūros ir dėl šios priežasties buvo sustabdytas lėšų mokėjimas pagal Mokėjimo prašymą. 2015 m. lapkričio 25 d.
Agentūra priėmė sprendimą dėl paramos skyrimo iš dalies Nr. BRK-9837 (12.4), kuriuo Agentūra nusprendė bendrovei suteikti 100 750,61 Eur paramos sumą vietoj prašytos 134 334,15 Eur paramos sumos, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui pritaikius 25 proc.
sankciją už teisės aktų reikalavimų pažeidimą vykdant prekių pirkimą, nekompensuojama 33 583,54 Eur paramos suma. Agentūros nuomone, pareiškėjas pažeidė Pirkimo sutartyje Nr. 1 ir Pirkimo sutartyje Nr. 2 nustatytą atsiskaitymo tvarką, nes už įrangą atsiskaitė dalimis dar iki galutinio įrangos perdavimo.
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5. Pareiškėjo nuomone, Komisijos ir Agentūros sprendimai yra akivaizdžiai neteisėti, nes nei Pirkimo sutartyje Nr. 1, nei Pirkimo sutartyje Nr. 2 nėra numatyta, kad
atsiskaitymas turi būti atliekamas tik po galutinio įrangos pristatymo (darbų) atlikimo.
Vienintelė nuostata, susijusi su atsiskaitymu, yra įtvirtinta šių pirkimo sutarčių III dalies
3 punkte, t. y. kad pirkėjas privalo sumokėti visą prekių kainą. Daugiau jokių nuostatų,
susijusių su mokėjimo tvarka, nėra. Pirkimo sutarčių III dalies 2 punkte įtvirtinta nuostata, kad ,,pardavėjui perdavus prekes pirkėjui, pastarajam per 3 darbo dienas turi būti
pateikta sąskaita faktūra“, kainos mokėjimo atžvilgiu yra visiškai neutrali, kadangi tokia
nuostata sutartyje galėtų būti nepriklausomai nuo to, ar sutartyje yra įtvirtintas išankstinis mokėjimas. Sąskaitos faktūros išrašymas ir pateikimas po prekių perdavimo yra privalomas pagal teisės aktus, kadangi būtent sąskaita faktūra įforminamas prekių tiekimas
(Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str.). Atsiskaitymo tvarka
nebuvo nustatyta ir jokiuose kituose dokumentuose, sudarytuose iki pirkimo sutarčių
sudarymo (nebuvo įtvirtinta nei kvietime, nei apklausos dokumentuose, nei tiekėjų pasiūlymuose). Nei vienas tiekėjas nėra pateikęs užklausos dėl atsiskaitymo sąlygų, todėl
akivaizdu, kad pirkimo sutartyse net ir nustačius atsiskaitymo tvarką, ta tvarka bet kokiu
atveju negalėjo pakeisti Pirkimo dokumentuose įtvirtintų sąlygų. Atsiskaitymo tvarkos
pažeidimas negalėjo padaryti jokios įtakos kitų galimų tiekėjų pasiūlymams, negalėjo pažeisti ir lygiateisiškumo, nediskriminavimo ar skaidrumo principų.
6. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad už padarytą pažeidimą netinkamai pritaikyta
sankcija. Komisija sprendime sutiko su Agentūros pozicija pareiškėjui taikyti 25 proc. dydžio sankciją, vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 patvirtintos Sankcijų paramos
gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos (2013 m. rugpjūčio
20 d. įsakymo Nr. BR1-894 redakcija) (toliau – ir Metodika) 7.2. papunkčiu bei Metodikos 2
priedo 11 eilute, kuri nustato pažeidimus už esminių sutarties sąlygų pakeitimą. Metodikos
2 priedo 10 eilutė numato sankcijos taikymą už tai, jei buvo pakeista atsiskaitymo tvarka,
kuri buvo numatyta pirkimo sąlygose ar tiekėjo pasiūlyme, t. y. įtvirtina kur kas konkretesnį pažeidimo atvejį – būtent tokį pažeidimą, kurį nurodė Agentūra. Metodikos 2 priedo
10 eilutėje yra nustatyta 5 proc. sankcija, todėl nėra aišku, kodėl buvo nuspręsta vadovautis
Metodikos 2 priedo 11 eilute ir taikyti pareiškėjui kur kas didesnę 25 proc. dydžio sankciją.
7. Atsakovas Agentūra atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
8. Agentūra nurodė, kad Pirkimo sutarties Nr. 1 ir Pirkimo sutarties Nr. 2 III dalies
„Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka“ 2 punkte numatyta, kad pardavėjui perdavus prekes
pirkėjui, pastarajam per tris darbo dienas turi būti pateikta sąskaita faktūra, o 3 punkte
numatyta, kad pirkėjas privalo sumokėti visą prekių kainą. Avansas minėtose sutartyse
nebuvo numatytas. Apmokėjimas pagal Pirkimo sutartį Nr. 1 atliktas nesilaikant joje numatytos tvarkos, t. y. 25 470,35 Eur suma buvo išmokėta iš anksto. Taip pat ir apmokėjimas pagal Pirkimo sutartį Nr. 2 vyko nesilaikant joje numatytos tvarkos, t. y. buvo mokama iš anksto dalimis (5 kartus). Pagal pirkimo sutartis keturi pavedimai padaryti iki
galutinio įrangos pristatymo termino pabaigos ir sąskaitų išrašymo dienos (2013 m. rugsėjo 10 d). Toks pirkimo sutartyse numatytų sąlygų dėl apmokėjimo tvarkos nesilaikymas
vertintinas kaip Pirkimo sutarties Nr. 1 ir Pirkimo sutarties Nr. 2 esminių sąlygų pakeitimas, kuris lėmė, kad buvo pagerinta Tiekėjo padėtis (jo naudai pakeičiant sutarties šalių
pusiausvyrą) ir pažeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d.
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įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintų Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio
gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių (toliau – ir Pirkimo taisyklės) 3 punkte įtvirtinti principai.
9. Atsakovas pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3D-882 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės) 22 punktu, 26.6 papunkčiu ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-80 patvirtintų Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo,
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių
įgyvendinimu, administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 197.4 papunkčiu, pagal Mokėjimo prašymą, kuriame buvo deklaruotos 134 334,15 Eur birių produktų pakavimo įrangos pirkimo išlaidos be PVM, pritaikius paramos intensyvumą,
pareiškėjui taikomas sankcijos dydis skaičiuojamas nuo priskaičiuotos paramos sumos
konkrečiai investicijai, t. y. 134 334,15 Eur.
10. Dėl avansinių mokėjimų atsakovas nurodė, kad vadovaujantis Pirkimo taisyklių
3 punkte įtvirtintais viešųjų pirkimų principais, negalima keisti pirkimo sutarties sąlygų, jeigu dėl pirkimo sutarties sąlygų pakeitimo pasikeičia ekonominė galiojančios pirkimo sutarties šalių pusiausvyra tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo numatyta galiojančioje pirkimo sutartyje. Atsižvelgiant į tai, pakeičiant atsiskaitymo tvarką – atliekant avansinius mokėjimus,
nors pasirašytoje pirkimo sutartyje tokia galimybė nenumatyta – iš esmės pagerinama tiekėjo padėtis ir pažeidžiami pirkimų principai. Šiuo atveju ginčas yra dėl to, jog įmonė, dalyvavusi pirkime, įsipareigojo vykdyti sutartis savo lėšomis ir tik tada gauti apmokėjimą, o
ne iš pradžių gauti lėšas iš pareiškėjo, o paskui įvykdyti sutartis. Toks buvo pirkimo kvietime
nurodytas reikalavimas sumažino įmonių, galinčių dalyvauti Pirkime, skaičių, kadangi dalis
įmonių, galbūt galėjusių atlikti darbus už mažesnę kainą, bet neturinčių pakankamai apyvartinių lėšų, nedalyvavo kvietime paskelbtame Pirkimo konkurse. Atsiskaitymo tvarka yra
esminė pirkimo sutarties sąlyga, kuri daro įtaką pirkime dalyvaujančių įmonių kiekiui.
11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
(toliau – ir Ministerija) atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
12. Ministerija iš esmės sutiko su Agentūros išdėstytais argumentais. Pabrėžė, kad
avansas pirkimo sutartyse nebuvo numatytas. Pirkimo sutarčių nuostatos nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjas ir Tiekėjas susitarė dėl apmokėjimo už prekes dalimis. Priešingai, pareiškėjas įsipareigojo sumokėti Tiekėjui visą prekių kainą po prekės
perdavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo. Iš pareiškėjo Agentūrai pateiktos informacijos matyti, kad keturi mokėjimai atlikti iki galutinio įrangos pristatymo termino pabaigos
ir sąskaitų išrašymo dienos (2013 m. rugsėjo 10 d.), todėl Agentūra pagrįstai pripažino
tinkama išmokėti 100 750,62 Eur paramos sumą vietoj prašytos 134 334,16 Eur sumos,
pritaikydama 25 proc. sankciją.
II.
13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu
pareiškėjo UAB „Packing LT“ skundą tenkino iš dalies – panaikino Vyriausiosios admi282
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nistracinių ginčų komisijos 2016 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 3R-25 (AG-2/01-2016) ir
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. lapkričio 25 d.
sprendimo Nr. BRK-9837 (12.4) dalį dėl 25 proc., t. y. 33 583,54 Eur, sankcijos taikymo
pareiškėjui ir įpareigojo Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos
iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2013 m. gruodžio 2 d. mokėjimo prašymo (registracijos
Nr. 3VK-KA-10-2-003709-MP00) dalį dėl 33 583,54 Eur dydžio sumos kompensavimo.
14. Teismas nustatė, kad 2013 m. balandžio 24 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“ pareiškėjas paskelbė apie Pirkimo konkursą, nurodydamas tik Pirkimo objektą, pakavimo
įrangą, numatomą vokų atplėšimo datą bei kontaktus, kur galima kreiptis dėl išsamesnių konkurso sąlygų. 2013 m. balandžio 30 d. kvietime pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą pareiškėjas nurodė Pirkimo objektą, kuris skaidomas į dvi dalis (perkamas
durpių presas bei durpių separatorius), pateikė įrangos techninę specifikaciją, nurodė terminą, iki kada bus pasirašomos sutartys, įrangos pristatymo terminus, pasiūlymų
vertinimo kriterijus (mažiausia kaina), reikalavimus pasiūlymų rengimui. Taip pat nurodė, kad kilus neaiškumams dėl konkurso sąlygų, galima kreiptis į projekto vykdytoją.
Teismo nuomone, šiuose dokumentuose nėra nustatyta atsiskaitymo tvarka. Juose nėra
ir Agentūros minimo reikalavimo atsiskaityti po prekių pristatymo. Byloje taip pat nėra
duomenų, kad tiekėjai būtų kreipęsi į pareiškėją dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo. Todėl
teismas nesutiko su Agentūros teiginiais, jog pareiškėjas pakeitė kvietime nurodytas sąlygas ir pažeidė Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Agentūros nurodomas pažeidimas negalėjo turėti įtakos kitų
galimų tiekėjų pasiūlymams ar apsisprendimui tokius pasiūlymus teikti. Pirkimo metu
gautas vienas pasiūlymas iš Estijos įmonės, kuri ir buvo pripažinta laimėtoja. Ši
Sprendimo dalis nepagrįsta faktais ir teisės aktų normomis, todėl neatitinka Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų.
15. Kita vertus, teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, jog nei vienoje iš pirkimo
sutarčių nebuvo nustatyta, kad atsiskaitymas pagal sutartis turi įvykti po galutinio įrangos perdavimo. Vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir LR CK)
6.315 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad jeigu sutartis numato, jog pirkėjas visą
arba dalį kainos turi sumokėti iki daiktų perdavimo jam (išankstinis mokėjimas), tai pirkėjas kainą privalo sumokėti sutartyje nustatytu laiku. Tuo atveju, jeigu pirkėjas neįpareigotas sumokėti kainą konkrečiu laiku, jis privalo sumokėti, kai pardavėjas pagal sutartį
ar šį kodeksą perduoda pirkėjui daiktus arba disponavimo jais dokumentus, jei sutartyje
nenumatyta ko kita, pirkėjas privalo iš karto sumokėti visą kainą (LR CK 6.314 str. 2 ir
4 p.). Ginčo atveju pirkimo sutartyse nėra nuostatų dėl išankstinio pirkėjo (pareiškėjo)
atsiskaitymo už prekes, todėl pareiškėjas su Tiekėju privalėjo atsiskaityti šiam perdavus
įrangą (po prekių perdavimo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Byloje nėra ginčo, kad dalį atsiskaitymų už prekes pareiškėjas atliko iki prekių perdavimo pagal priėmimo–perdavimo aktus. Byloje nėra duomenų, kad faktiškai atlikti pirkimo sutarčių pakeitimai buvo derinti su Agentūra.
16. Dėl sankcijos dydžio teismas pažymėjo, kad paramos gavėjams turi būti taikoma Metodikoje nurodyta padarytą pirkimo pažeidimą atitinkanti sankcija, o tuo atveju,
jeigu nustatomas Metodikoje neaprašytas pažeidimas – sankcija, labiausiai atitinkanti pagal turinį pažeidimo aprašymą. Ginčo atveju nustatyta, jog buvo pakeista pirkimo sutartyje, o ne pirkimo dokumentuose nustatyta atsiskaitymo tvarka, kuri niekaip nelėmė kitų
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galimų tiekėjų pasiūlymų ar apsisprendimų tokius pasiūlymus teikti. Metodikos 2 priedo
10 eilutė numato 5 proc. dydžio sankciją už tai, kad buvo neperkelta ir / arba pakeista
atsiskaitymo tvarka. Minėta sankcija įtvirtina konkretesnį ir labiau Agentūros nustatytą
pažeidimą atitinkantį atvejį. Dėl to teismas nesutiko su Sprendimo dalimi dėl 25 proc.
sankcijos pareiškėjui skyrimo. Teismo vertinimu, Agentūra netinkamai vertino pareiškėjo pateiktą Mokėjimo prašymą, nepagrįstai nustatė, kad pareiškėjas pažeidė Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtintus principus ir nesilaikė Pirkimo kvietime nustatytų reikalavimų,
taip pat netinkamai pritaikė Metodikoje įtvirtintą sankciją.
III.
17. Atsakovas Agentūra padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą
atmesti.
18. Agentūros teigimu, teismas neatsižvelgė į faktą, kad tiekėjai, vertindami pirkimo sąlygas, privalo atsižvelgti į jose nurodytus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, įvertinti savo galimybes per nustatytą laiką įgyvendinti savo įsipareigojimus bei galinčias kilti neigiamas pasekmes, jei šie terminai yra pažeidžiami. Pirkimo sąlygų visuma
lemia ne tik tiekėjų apsisprendimą dėl pasiūlymo pateikimo, bet ir pasiūlyme nurodomos
kainos apskaičiavimą. Todėl pirkimo sąlygose nustatytų apmokėjimo už prekes terminų
perkėlimas į su laimėjusiu tiekėju sudaromą sutartį ir jų laikymasis vykdant pačią sutartį garantuoja realią ir sąžiningą konkurenciją bei užtikrina vienodas tiekėjų dalyvavimo
pirkimo procedūrose galimybes, o sudarytos sutarties vykdymo metu pakeičiant pirkimo
sąlygose numatytus prekių pristatymo terminus, pažeidžiamas Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtintas lygiateisiškumo principas.
19. Teismas nesivadovavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika, kad, esant kitokioms nei nurodyta kvietime teikti pasiūlymus apmokėjimo sąlygoms, konkurse būtų dalyvavę ir kiti tiekėjai, kurie galbūt būtų pasiūlę žemesnę
kainą.
20. Agentūros nuomone, Sprendimas atitinka visus jam keliamus reikalavimus, todėl yra teisėtas ir pagrįstas. Sprendime yra aiškiai išdėstyti pažeidimai, tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės bei išvardyti konkretūs teisės aktai, jų punktai, Paramos sutarties nuostatos, kurios buvo pažeistos.
21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą
atmesti.
22. Ministerija nurodo, kad numatyta atsiskaitymo tvarka yra esminė Pirkimo sutarčių sąlyga, kuri padarė įtaką Pirkime dalyvaujančių įmonių kiekiui, dėl to kvietime
teikti pasiūlymus, nurodžius kitokį atsiskaitymo būdą nei realiai buvo atliekamas, buvo
pažeistos Pirkimo taisyklės.
23. Metodikos 2 priedo 11 eilutėje nurodyta, jog už pirkimo sutarties pakeitimą
nesilaikant nustatytų reikalavimų, taikytina 25 proc. sankcija. Jei buvo pakeistos esminės
pirkimo sutarties sąlygos (pvz., objektas, kiekis), taikoma 25 proc. sankcija. Atsiskaitymo
ir mokėjimo tvarka yra viena iš esminių Pirkimo sutarties sąlygų. Šiuo atveju buvo pakeistos esminės Pirkimo sutarčių sąlygos, pagerinant Tiekėjo padėtį. Pakeitimai nebuvo
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derinti su Agentūra, kaip to reikalauja Pirkimo taisyklės, todėl Agentūra pagrįstai pritaikė 25 proc. sankciją. Agentūros Sprendimas pagrįstas faktais ir teisės aktų normomis, todėl atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
24. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas
apeliacinio skundo ribų. Teismas peržengia apeliacinio skundo ribas, kai to reikalauja
viešasis interesas arba kai neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų reikšmingai pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Teismas taip
pat patikrina, ar nėra šio įstatymo 146 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimo negaliojimo pagrindų (ABTĮ 140 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju aplinkybės, dėl kurių turėtų būti
peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje, nenustatyti.
25. Metodikos (2013 m. rugpjūčio 20 d. redakcija, galiojanti nuo 2013 m. rugpjūčio 24 d., toliau, jeigu nepaminėta atskirai, vadovaujamasi būtent šia Metodikos redakcija) 2 priede įtvirtintos pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų sudėtys ir konkrečiais sankcijų dydžiais išreikštos paramos sumažinimo sumos, kai pirkimą atlieka ne perkančiosios
organizacijos, kaip ir yra nagrinėjamu atveju. Metodikos 2 priedo 11 eilutėje, pagal kurią Agentūra kvalifikavo pareiškėjo veiksmus, aprašytas toks pirkimų vykdymo tvarkos
pažeidimas: ,,Pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų: nesilaikyta
Pirkimo taisyklėse ir / ar pirkimo sutartyje nustatytų būtinų sąlygų (pvz., gauti Agentūros
pritarimą pirkimo sutarties keitimui) keičiant pirkimo sutartį. Pastaba. Sankcija netaikoma, jei buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai sumažinant sutarties
vertę, nors tokios galimybės nebuvo numatyta sutartyje“. Kvalifikuojant konkrečius veiksmus pagal nurodytą pažeidimo sudėtį, turi būti nustatyta, kad pirkimo sutartis pakeista,
ir ji pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju aktualus Pirkimo taisyklių (2013 m. gegužės 7 d. redakcija, galiojanti nuo 2013 m. gegužės 12 d., toliau, jeigu nepaminėta atskirai, vadovaujamasi būtent šia Pirkimo taisyklių redakcija) 52 punktas, kuriame, be kita ko, įtvirtinta, kad pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti
su Agentūra.
26. Apeliaciniame skunde nėra kvestionuojamos pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės bei vertinimas, kad pagal Pirkimo sutartis pareiškėjas už prekes turėjo atsiskaityti po prekių perdavimo pagal perdavimo–priėmimo aktus, todėl dalį
atsiskaitymų už prekes atlikus iki prekių perdavimo pareiškėjui, šios sutartys faktiškai
buvo pakeistos. Ginčo nėra ir dėl to, kad Pirkimo sutarčių keitimai nebuvo derinti su
Agentūra. Vadinasi, Agentūra ginčo sprendime pažeidimo aplinkybes teisingai kvalifikavo pagal Metodikos 2 priedo 11 eilutę. Pirmosios instancijos teismas sprendime neteisingai kvalifikavo pažeidimą pagal Metodikos 2 priedo 10 eilutę, kadangi pareiškėjui
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sankcija skirta ne už tai, jog pasirašytų Pirkimo sutarčių sąlygos neatitiko pirkimo sąlygų ar tiekėjo pasiūlymo, o už tai, kad nesilaikant nustatytos tvarkos buvo pakeistos jau
pasirašytų Pirkimo sutarčių sąlygos. Būtent aplinkybės, susijusios su pasirašytos pirkimo
sutarties sąlygų keitimu, yra svarbios kvalifikuojant pažeidimą pagal Metodikos 2 priedo
11 eilutę.
27. Toliau spręstinas pažeidimo individualizavimo (konkrečios sankcijos parinkimo) klausimas. Metodikos 2 priedo 11 eilutėje įtvirtinta, kad jei buvo pakeistos esminės pirkimo sutarties sąlygos (pvz., objektas, kiekis), taikoma 25 proc. dydžio sankcija.
Jei buvo pakeistas įvykdymo terminas, taikoma 10 proc. dydžio sankcija. Kitais atvejais,
jei buvo neperkeltos ir / ar pakeistos pirkimo sutarties sąlygos, kurios nepagerina tiekėjo padėties, taikoma 5 proc. dydžio sankcija. Kadangi Agentūra ginčo sprendimu taikė
25 proc. dydžio sankciją, vertintina, ar teisingai nustatyta, jog buvo pakeistos esminės
Pirkimo sutarčių sąlygos ir ar atlikus šiuos pakeitimus buvo pagerinta Tiekėjo padėtis.
28. Pirmiausia akcentuotina, kad sankcija pareiškėjui Sprendimu taikyta už
Pirkimo sutarčių neteisėtą pakeitimą – atsiskaitymo tvarkos pakeitimų nesuderinus su
Agentūra. Reikalavimas pirkimo sutarties pakeitimus suderinti su Agentūra grindžiamas
nagrinėjamų teisinių santykių, susiklostančių vykdant pirkimus pagal Pirkimo taisykles,
ypatumais, kurie pasireiškia pirmiausia tuo, kad sudarytų pirkimo sutarčių modifikavimas yra ribojamas. Pirmiau minėtame Pirkimo taisyklių 52 punkte įtvirtinta, kad pirkimo sutartis po konkurso ar apklausos gali būti keičiama tik paaiškėjus, jog jai tinkamai
įvykdyti būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams. Agentūra, vertindama pakeitimų būtinybę, atsižvelgia į tai, ar atlikus numatomus pakeitimus bus pasiekti
numatyti projekto tikslai bei uždaviniai, pakeitimai yra ekonomiškai pagrįsti bei naudingi, o aplinkybių, dėl kurių kilo pirkimo sutarties keitimo poreikis, negalima buvo numatyti vykdant konkursą ar apklausą.
29. Atskleidžiant ribojimo modifikuoti pagal Pirkimo taisykles sudarytą pirkimo
sutartį tikslą, atsižvelgtina į iš esmės analogiškus savo turiniu, pobūdžiu bei principais
viešųjų pirkimų santykius reglamentuojančias normas, jų taikymo bei aiškinimo praktiką
formuojančias teismų sprendimų nuostatas. Viešųjų pirkimų įstatyme (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) įtvirtinta išimtinė galimybė keisti pirkimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu. Šio įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad
pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra
gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip
3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.
30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad minėta Viešųjų pirkimų
įstatymo 18 straipsnio 8 dalis – konkreti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo
principų išraiška. Ši norma nustato viešojo pirkimo sutarčių pakeitimo ribas draudimo
pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų viešųjų pirkimų principus ir tikslus aspektu;
tai, ar pakeitimas nepažeis šių įstatymo nuostatų, prižiūri Viešųjų pirkimų tarnyba, pritardama arba nepritardama viešojo pirkimo sutarties pakeitimui. Tiek Viešųjų pirkimų
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tarnyba, vertindama prašymus pakeisti viešojo pirkimo sutartį, tiek teismai, spręsdami
kontrahentų ginčus, privalo įvertinti, ar siekiamu sutarties pakeitimu nebus pažeisti viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principai, kurių turinys atsiskleidžia viešojo
pirkimo sutarties pakeitimo kvalifikavimo esminiu ar neesminiu (Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio statybos trestas v. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, bylos Nr. 3K-3-713/2013).
31. Pažymėtina, kad šiuo metu galiojančios redakcijos Pirkimo taisyklių 52 punkte
(redakcija nuo 2015 m. gegužės 7 d.), priartinant šias taisykles prie Viešųjų pirkimų įstatymo, nustatyta, kad Agentūra, vertindama pakeitimų būtinybę, atsižvelgia į tai, ar atlikus
numatomus pakeitimus nebus pažeisti Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtinti pirkimų principai, ar bus pasiekti numatyti projekto tikslai bei uždaviniai, ar pakeitimai yra ekonomiškai pagrįsti bei naudingi, o aplinkybių, dėl kurių kilo pirkimo sutarties keitimo poreikis, negalima buvo numatyti vykdant konkursą ar apklausą. Taigi matyti, kad ribojimais
keisti pagal Pirkimo taisykles sudarytą pirkimo sutartį jos galiojimo laikotarpiu siekiama
kontroliuoti ir užtikrinti, jog nebūtų pažeisti pirkimų principai, būtų pasiekti numatyti
projekto tikslai bei uždaviniai, o pakeitimai būtų ekonomiškai pagrįsti ir naudingi.
32. Kasacinio teismo praktikoje, kurioje plačiai pasisakyta apie ribojimus keisti
viešojo pirkimo sutartį jos vykdymo metu, kai sutartyje neįtvirtintos atitinkamos šalių
teisių ir pareigų apimties pasikeitimą leidžiančios sąlygos, taip pat konstatuota, kad iš
esmės ribojimas keisti viešojo pirkimo sutartį sietinas su vertinimu, ar šis keitimas laikytinas esminiu sutarties keitimu. Draudžiami tik esminiai sutarties keitimai, reiškiantys naujos sutarties sudarymą be atskiro tiekėjų varžymosi (žr. Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje „WTE Wassertechnik GmbH“ ir akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“ v. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir uždaroji akcinė
bendrovė „Kauno vandenys“, bylos Nr. 3K-7-304/2011). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) ir kasacinio teismo praktikos yra daręs išvadą, kad kiekvienas esminis viešojo pirkimo sutarties
pakeitimas, kuris kaip pažeidžiantis tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus yra
draudžiamas, kartu yra ir sutarties pakeitimas bendrąja teisine ir ekonomine prasme
(nauja oferta ir akceptas), tačiau ne kiekvienas kontrahentų sutarimas keisti sandorio
sąlygas (LR CK 6.223 str. 1 d.) bus laikytinas esminiu viešojo pirkimo sutarties pakeitimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2015 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Ž. ir ko uždaroji akcinė bendrovė v. akcinė bendrovė „Litgrid“, bylos Nr. 3K-3-267-916/2015).
33. Kasacinėje viešojo pirkimo sutarčių nuostatų keitimo praktikoje, inter alia (be
kita ko) pagrįstoje Teisingumo Teismo jurisprudencija šiuo klausimu, taip pat pažymima, kad, siekiant užtikrinti procedūrų skaidrumą ir vienodą požiūrį į konkurso dalyvius
(lygiateisiškumą), sutarties nuostatų pakeitimai yra naujos sutarties sudarymas Europos
Sąjungos viešųjų pirkimų nuostatų prasme, jei nustatomos iš esmės skirtingos sąlygos nei
pradinėje sutartyje ir taip parodoma šalių valia sudaryti naują susitarimą dėl esminių tokios sutarties sąlygų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
2011 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje „WTE Wassertechnik GmbH“ ir akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“ v. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos
projektų valdymo agentūra ir uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“, bylos Nr. 3K287
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7-304/2011, taip pat Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. sprendimą Komisija prieš
Prancūziją, C337/98).
34. Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtinta, kad prekių, paslaugų ar darbų pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo
principais. Tiek iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusios, tiek šiuo metu galiojančios redakcijos Viešųjų pirkimų įstatyme taip pat įtvirtinta, kad vykdant pirkimą turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų (atitinkamai 3 str. 1 d. ir 17 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra
nurodęs, kad tais atvejais, kai į viešuosius pirkimus panašiems teisiniams santykiams
teisės normose nustatytas lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo ar kitų principų taikymas, pastarųjų turinys dėl šių santykių reikšmės visuomenei iš esmės (bet nepaneigiant ir jų skirtumų) neturėtų skirtis nuo viešųjų pirkimų principų (žr. Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „SEVEN
entertainment“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-350/2010,
2013 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Panevėžio statybos trestas v.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, bylos Nr. 3K-3-713/2013). Atsižvelgiant
į tai, Pirkimo taisyklėse įtvirtintų principų taikymas užtikrinamas taikant viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos analogiją.
35. Vertinant išdėstytas nuostatas nagrinėjamo ginčo kontekste, darytina išvada, kad darant esminius pirkimo sutarties, sudarytos pagal Pirkimo taisykles, pakeitimus, pažeidžiami pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai, o
sankcijų taikymo prasme toks sutarties keitimas be Agentūros pritarimo lemia paramos
sumažinimą.
36. Kiek tai susiję su vertinimu, ar pirkimo sutarties keitimas yra esminis sąlygų modifikavimas, pažymėtina teismų praktika, pagal kurią galiojančios viešojo pirkimo
sutarties pakeitimas gali būti laikomas esminiu, jei juo: a) nustatomos sąlygos, kurios,
jei būtų nurodytos pradinės sutarties sudarymo procedūros metu, būtų suteikusios galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba konkurso nugalėtoju
pripažinti kito, nei pasirinktasis, asmens pasiūlymą; b) labai išplečiama pirkimo apimtis, įtraukiant anksčiau nenumatytą pirkimo objektą; c) ekonominė sutarties pusiausvyra
pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose; d) pakeičiamas viešojo pirkimo sutarties kontrahentas (ar jo
subrangovas, jei jo nurodymas pasiūlyme lėmė šio pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu),
su kuriuo iš pradžių sudaryta viešojo pirkimo sutartis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje „WTE Wassertechnik GmbH“ ir akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“ v. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir uždaroji akcinė
bendrovė „Kauno vandenys“, bylos Nr. 3K-7-304/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-729-415/2017,
Teisingumo Teismo 2008 m. birželio 19 d. sprendimą pressetext Nachrichtenagentur
GmbH prieš Austrijos Respubliką, C-454/06, 2010 m. balandžio 13 d. sprendimą Wall AG
prieš Frankfurto miestą, C-91/08).
37. Kaip vienas iš bylai aktualios teisės aiškinimo šaltinių paminėtinas ir šiuo metu
galiojančios redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnis (2017 m. gegužės 2 d.
įstatymo redakcija), kurio 4 dalyje, atspindint teismų praktikoje suformuotas nuostatas,
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įtvirtinta, kad pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo
laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios
sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima
priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta
pradinėje sutartyje; 3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios
sutarties apimtis; 4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte
nurodytos priežastys. Pažymėtina, kad nustačius bent vieną iš šių sąlygų, viešųjų pirkimų sutarties pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal Viešųjų
pirkimų įstatymą (Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 5 d.), o tai užtikrina, jog nebus pažeisti viešųjų pirkimų principai.
38. Ginčo atveju pirkimų sutartys pagal Pirkimo taisykles sudaromos vykdant pirkimus, dėl kurių prašoma paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (Pirkimo
taisyklių 1 p.), todėl esminiams pirkimo sutarčių pakeitimams gali būti priskiriami ir kiti
tikslinę tokių sutarčių paskirtį atspindintys atvejai, kaip antai, kai padarytais pakeitimais
iš esmės pakeičiamas pirkimo objektas, pirkimo tiesioginė paskirtis, atitiktis Europos
Sąjungos standartams, tam tikrais pakeitimais nebus pasiekti numatyti projekto tikslai
bei uždaviniai (Pirkimo taisyklių 52 p.).
39. Pirkimo sutarties keitimo kvalifikavimas (nustatymas, ar sutarties pakeitimas
yra esminis jos sąlygų modifikavimas) yra vertinamojo pobūdžio, atliktinas atsižvelgiant į
konkrečios situacijos faktines aplinkybes.
40. Minėta, kad galiojančios pirkimo sutarties pakeitimas gali būti laikomas esminiu, jei juo inter alia nustatomos sąlygos, kurios, jei būtų nurodytos pradinės sutarties
sudarymo procedūros metu, būtų suteikusios galimybę dalyvauti kitiems konkurso dalyviams (pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų) (žr. šio sprendimo 36 ir 37 punktus).
41. Iš tiesų, galimybė gauti apmokėjimą dalimis iki prekių pristatymo, įvertinus
pirkimo objektą (birių produktų pakavimo įranga), didelę pirkimo sutarčių kainą, –
svarbi Pirkimo sutarčių sąlyga, akivaizdžiai palengvinusi šių sutarčių vykdymą Tiekėjui.
Todėl tokios sąlygos nurodymas pradinės sutarčių sudarymo procedūros metu objektyviai galėjo lemti didesnį pirkimo konkurso dalyvių, galėjusių pasiūlyti palankesnę kainą,
skaičių arba būtų leidęs laimėtoju pripažintai įmonei (Tiekėjui) pasiūlyti mažesnę kainą. Byloje šiuo konkrečiu atveju nenustatyta duomenų, kad atsižvelgiant į protingumo,
sąžiningumo bei objektyvumo kriterijus, nebuvo galima iš anksto numatyti poreikio
su Tiekėju atsiskaityti dalimis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad situacija, kai būtų leidžiama keisti sutartyje nustatytas sąlygas (kainą) dėl
aplinkybių, kurios galėjo būti numatytos ir egzistavo sutarties sudarymo metu, neatitiktų
viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybės
administracija v. AB „Panevėžio statybos trestas“, bylos Nr. 3K-3-163/2012, pagal analogiją taip pat žr. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.).
42. Sankcijos pagal Metodikos 2 priedo 11 eilutę taikymo prasme esmine aplinky289
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be negali būti laikoma tai, jog atsiskaitymo tvarka apskritai nebuvo aptarta kvietime teikti
pasiūlymus, kadangi sankcija, kaip minėta, šiuo atveju skirta už pasirašytos pirkimo sutarties sąlygų neteisėtą pakeitimą, o ne už kvietimo turinio neatitinkančios pirkimo sutarties pasirašymą.
43. Agentūra priimtą sprendimą skirti pareiškėjui 25 proc. sankciją grindė taip
pat tuo, jog sumokėjus Pirkimo sutarčių kainą dalimis iki prekių perdavimo pareiškėjui,
buvo pagerinta Tiekėjo padėtis, jo naudai pakeičiant sutarties šalių pusiausvyrą. Pagal sudarytas Pirkimo sutartis už prekes turėjo būti atsiskaityta jas perdavus pareiškėjui, t. y.
Tiekėjas pagal sutartis įsipareigojo perduoti prekes ir tik tada reikalauti sumokėti visą
Pirkimo sutarčių kainą. Kainos sumokėjimas dalimis iki prekių pristatymo pareiškėjui,
atsižvelgiant į tai, jog buvo mokama keturis kartus ir didelėmis sumomis, šiuo konkrečiu atveju vertinamas kaip ekonominės Pirkimo sutarčių šalių pusiausvyros pasikeitimas
Tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo numatyta pasirašytose Pirkimo sutartyse. Tai atitinka
teismų praktikoje bei Viešųjų pirkimų įstatyme suformuluotą (žr. šio sprendimo 36 ir
37 punktus) atvejį, kada galiojančios pirkimo sutarties modifikavimas laikomas esminiu
sutarties sąlygų keitimu.
44. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, Pirkimo sutarčių keitimas nagrinėjamu
atveju pripažįstamas esminiu jų sąlygų modifikavimu. Esminis Pirkimo sutarčių keitimas reiškia, kad nagrinėjamų teisinių santykių prasme buvo sudarytos naujos sutartys be
atskiro tiekėjų varžymosi, o tai neatitinka pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir
skaidrumo principų.
45. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje ne kartą vertintos situacijos dėl pirkimo sutarčių keitimo su tiekėjais atsiskaitant dalimis iki prekių pristatymo, nors tokia galimybė pagal pasirašytų sutarčių sąlygas
nebuvo numatyta (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo
15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1283-146/2015, 2017 m. sausio 3 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A-997-575/2017, 2017 m. kovo 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-2853-624/2017). Dalinis atsiskaitymas, atliktas pažeidžiant su laimėjusiu tiekėju pasirašytos sutarties apmokėjimo tvarką, paminėtoje Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje esminio sutarties pakeitimo aspektu vertintas skirtingai, priklausomai nuo to, ar kvietime pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą numatyta konkreti atsiskaitymo tvarka.
46. Kita vertus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat
yra bylų, kuriose neatsižvelgiama į faktinę aplinkybę dėl kvietimo turinio išsamumo, t. y.
į tai, kad jame apskritai nenurodyta atsiskaitymo tvarka (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1467525/2018, 2018 m. birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1186-442/2018),
t. y. sprendžiama kitaip nei šio teismo sprendimo 45 punkte nurodytuose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniuose sprendimuose.
47. Atsižvelgiant į šiame teismo sprendime išdėstytus motyvus, reikšminga ir sektina
laikytina ta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje pirkimo sąlygų
(kvietimo pateikti pasiūlymą) išsamumas bei detalizavimas dėl atsiskaitymo tvarkos nėra
esminė aplinkybė ar sąlyga, siekiant kvalifikuoti pirkimo sutarties keitimą kaip esminį.
48. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs,
kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęs290
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tinumą (pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2003 m.
gegužės 30 d. nutarimai, 2004 m. vasario 13 d. sprendimas). Reikalavimas teismams išlaikyti teisės aiškinimo ir taikymo vientisumą bei neprieštaringumą įtvirtintas ir įstatymuose. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo straipsnio 33 straipsnio 4 dalyje numatyta,
kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose
bylose. Kita vertus, tai nereiškia, kad teismų praktika yra statiškas dalykas, kad ji negali
būti vystoma ar keičiama. Priešingai, teismų praktika yra dinamiška, nuolat kintanti ir
besivystanti.
49. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad
vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Taigi administracinių
teismų praktikai esant prieštaringai ir nenuosekliai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi į tai reaguoti ir imtis teisės aktuose nustatytų priemonių ją suvienodinti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir siekiant išvengti tolesnio teismų praktikos nenuoseklumo ir prieštaringumo, pašalinti galimus neatitikimus tarp tų pačių teisės normų
supratimo ir aiškinimo, ginčo teisiniams santykiams taikytinų teisės normų tikrosios
prasmės iškraipymo ir tuo pačiu užtikrinti iš Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės
principo išplaukančius teisinį tikrumą ir aiškumą, teisės stabilumą bei prognozuotumą,
šiuo sprendimu suteikiama aiški kryptis administracinių teismų praktikai vertinti situacijas dėl pagal Metodiką skiriamų sankcijų už neteisėtą pirkimo sutarties sąlygų pakeitimą.
Tokia teismų praktikos raida, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, yra konstituciškai pateisinama ir objektyviai būtina.
50. Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad ginčijamas Agentūros
sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Dėl to Agentūros apeliacinis skundas tenkinamas,
pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas,
kuriuo pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Packing
LT“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.7. Bylos dėl bausmių vykdymo ir kalinimo sąlygų
3.7.1. Dėl skatinimo priemonės – paskirtos nuobaudos panaikinimo – taikymo
Tuo atveju, kai pataisos įstaigų vadovas nusprendžia panaikinti vieną iš paskirtų nuobaudų, nuobaudos panaikinimas, vadovaujantis inter alia konstituciniais atsakingo valdymo, teisingumo, gero administravimo principais, turi būti realus, t. y. naikinama tokia galiojanti nuobauda, dėl kurios paskyrimo teisėtumo nėra pradėtas tyrimas (28 punktas).
Administracinė byla Nr. A-2332-1062/2018
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00352-2017-4
Procesinio sprendimo kategorija 37.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. rugsėjo 24 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės
(pranešėja),
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo S. R. (S. R.) apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio
teismo 2017 m. birželio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. R.
skundą atsakovui Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai (trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos)
dėl sprendimo, nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas S. R. (S. R.) (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 5–7), kurį vėliau patikslino (b. l. 16–17), prašydamas:
1) panaikinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – ir Pravieniškių PNAK, atsakovas) direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“; 2) panaikinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. sprendimą
Nr. 2S-1152; 3) įpareigoti Pravieniškių PN-AK direktorių panaikinti ne 2016 m. rugsėjo
8 d. nutarimu Nr. 68-1208 pareiškėjui paskirtą drausminę nuobaudą, o 2016 m. rugsėjo
20 d. nutarimu Nr. 68-1254 paskirtą nuobaudą – perkėlimą į kamerų tipo patalpas 15 parų.
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2. Pareiškėjas skunde (patikslintame skunde) nurodė, taip pat pareiškėjas ir jo
atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2017 m.
sausio 12 d. nutarimu Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“ (toliau – ir Nutarimas) buvo
panaikinta 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu pareiškėjui paskirta nuobauda – perkėlimas į
kamerų tipo patalpas 7 paroms. Tačiau 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 68-1208 paskirtą nuobaudą pareiškėjas buvo apskundęs Kalėjimų departamentui. Nors ginčijamo
Nutarimo priėmimo metu Kalėjimų departamentas dar nebuvo priėmęs sprendimo dėl
pareiškėjo skundo, tačiau pataisos įstaigai jau buvo žinoma apie tai, jog Kalėjimų departamento atliekamo tyrimo metu nustatyti pažeidimai, turėję įtakos nuobaudos paskyrimui. Ši informacija pasitvirtino, nes Kalėjimų departamento direktorius 2017 m. sausio
26 d. įsakymu Nr. N-3 panaikino minėtu 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu pareiškėjui paskirtą drausminę nuobaudą. Taigi, nagrinėjamu atveju skundžiamu Nutarimu pareiškėjui jokia paskatinimo priemonė realiai nebuvo paskirta. Atsižvelgdamas į nurodytas
aplinkybes ir manydamas, kad jo teisės yra pažeistos, pareiškėjas pateikė Pravieniškių
PN-AK vadovui prašymą pakeisti Nutarimą ir panaikinti ne 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 68-1208 paskirtą nuobaudą, o 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 68-1254 paskirtą nuobaudą – perkėlimą į kamerų tipo patalpas 15 parų. 2017 m. vasario 9 d. raštu
Nr. 7-302 pareiškėjui buvo atsakyta, kad jo prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi Nutarimo apskundimo terminas, numatytas
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 183 straipsnio 2 dalyje, būtų pasibaigęs dar iki tol, kol pareiškėjas gautų atsakymą iš pataisos įstaigos vadovo,
jis pateikė skundą Kalėjimų departamento direktoriui. Į šį skundą Kalėjimų departamentas atsakė 2017 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 2S-1152 (toliau – ir Sprendimas), kuriame
nurodė, kad Nutarimas atitinka teisės aktų reikalavimus.
3. Pareiškėjas teigė, kad ginčijami Nutarimas ir Sprendimas yra nepagrįsti ir naikintini. Nurodė, kad Nutarimu nebuvo pasiekti BVK 140 straipsnio 1 dalyje numatyti
paskatinimo priemonių skyrimo tikslai, nes pataisos įstaigos vadovo Nutarimu pareiškėjui buvo panaikinta nuobauda, dėl kurios paskyrimo teisėtumo Kalėjimų departamentas
net keletą mėnesių atliko tyrimą ir Pravieniškių PN-AK administracija privalėjo žinoti, jog yra nustatyta daugybė pažeidimų, susijusių su pirmosios nuobaudos paskyrimu.
Tuo tarpu nei BVK, nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d.
įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir Pataisos
įstaigų vidaus tvarkos taisyklės) XXXIV skyriuje, kuriame yra reglamentuojama paskatinimo priemonių ir nuobaudų skyrimo bei vykdymo nuteistiesiems tvarka, nėra numatyta, kokiu eiliškumu turėtų būti naikinamos paskirtos nuobaudos. Nors Sprendime yra
remiamasi Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-286
patvirtintų Paskatinimo priemonių Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose laisvės atėmimo bausmes atliekantiems
nuteistiesiems skyrimo metodinių rekomendacijų (toliau – ir Rekomendacijos) 5 punktu, kad skatinant nuobaudų turintį nuteistąjį prieš terminą panaikinama viena, seniausiai skatinimo metu galiojanti, anksčiau paskirta nuobauda, pareiškėjas atkreipė dėmesį
į tai, jog šis teisės aktas nėra paskelbtas įstatymų nustatyta tvarka. Be to, tai yra poįstatyminis aktas, todėl jis negali prieštarauti aukštesnės galios aktui – įstatymui (t. y. BVK).
Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, pareiškėjas tvirtino, kad Pravieniškių PN-AK direktorius, siekdamas realiai įgyvendinti įstatymo suteiktą teisę – paskatinti nuteistąjį už ne293
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priekaištingą elgesį ir stropų darbą, galėjo ir privalėjo pareiškėjui panaikinti tą nuobaudą,
dėl kurios panaikinimo pareiškėjo skundą Kalėjimų departamentas jau yra išnagrinėjęs,
t. y. Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 68-1254 paskirtą nuobaudą (perkėlimą į kamerų tipo patalpas 15 parų).
4. Atsakovas Pravieniškių PN-AK atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 22–29) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
5. Atsakovas atsiliepime išsamiai išdėstė aplinkybes dėl Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 68-1208 pareiškėjui paskirtos nuobaudos ir jos
panaikinimo bei pažymėjo, kad bausmių vykdymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose
paskatinimo priemonių nuteistiesiems skyrimo tvarką, nėra numatyta, kokiu eiliškumu
turėtų būti naikinamos paskirtos nuobaudos.
6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 46–48) prašė jį
atmesti kaip nepagrįstą.
7. Nurodė, kad Kalėjimų departamente buvo gautas ir išnagrinėtas pareiškėjo
2017 m. vasario 8 d. skundas dėl Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2017 m. sausio 12 d.
nutarimo Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“. Kalėjimų departamentas 2017 m. kovo
1 d. sprendimu Nr. 2S-1152 pareiškėjo skundą išnagrinėjo ir nustatė, kad nėra pagrindo
naikinti skundžiamą Nutarimą. Šiuo aspektu pažymėjo, kad pareiškėjo skunde nebuvo
pateikta jokių faktinių duomenų ir kitų aplinkybių bei argumentų, leidžiančių abejoti minėto Nutarimo pagrįstumu ir teisėtumu. Akcentavo, kad BVK 141 straipsnio, nustatančio
paskatinimo priemonių nuteistiesiems skyrimo tvarką, 6 dalyje įtvirtinta, kad paskatinimo tvarka nuteistajam gali būti prieš terminą panaikinama vienu metu viena pirmiau paskirta nuobauda. Tuo tarpu Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-286 patvirtintų Rekomendacijų 5 punkte nurodyta, kad skatinant nuobaudų
turintį nuteistąjį prieš terminą panaikinama viena, seniausiai skatinimo metu galiojanti,
anksčiau paskirta nuobauda. Todėl skundžiamas Nutarimas atitinka teisės aktų reikalavimus, o įstaigos administracija, skirdama pareiškėjui minėtą paskatinimą, laikėsi nustatyto teisinio reglamentavimo, todėl panaikinti šį Nutarimą nėra teisinio pagrindo. Taip pat
pabrėžė, kad Kalėjimų departamentas, kaip centrinė viešojo administravimo institucija, į
pareiškėjo skundą atsakė laiku ir išsamiai, šį atsakymą pagrindė teisės normomis, nurodė apskundimo tvarką, atsakymas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnio įtvirtintus reikalavimus, yra motyvuotas, teisėtas ir pagrįstas.
II.
8. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 22 d. sprendimu
(b. l. 108–113) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
9. Teismas nurodė, kad pagal BVK 140 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas už
nepriekaištingą elgesį, iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą įgyvendinant socialinės reabilitacijos priemones, stropų darbą ir gerus mokymosi rezultatus laisvės atėmimo bausmę
atliekantiems nuteistiesiems gali būti skiriama paskatinimo priemonė – paskirtos nuobaudos panaikinimas prieš terminą. BVK 141 straipsnio 6 dalis nustato, kad paskatinimo
tvarka nuteistajam gali būti prieš terminą panaikinama vienu metu viena pirmiau paskirta nuobauda. Pataisos įtaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
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teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 204 punkte įtvirtinta taisyklė,
kad nuteistiesiems, turintiems galiojančių nuobaudų, negalima skirti paskatinimo priemonių, išskyrus panaikinti paskirtą nuobaudą prieš terminą.
10. Šiame kontekste teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas paskatinimo skyrimo metu turėjo galiojančių nuobaudų, todėl Pravieniškių PN-AK direktorius, vadovaudamasis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 204 punktu, pareiškėjui galėjo skirti paskatinimą panaikinant paskirtą drausminę nuobaudą prieš terminą.
Tačiau nei BVK, nei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės nenustato, kokiu eiliškumu
turi būti panaikinamos nuteistajam paskirtos nuobaudos. Kita vertus, Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-286 patvirtintų Rekomendacijų
5 punkte nustatyta, kad skatinant nuobaudų turintį nuteistąjį prieš terminą, panaikinama
viena, seniausiai skatinimo metu galiojanti, anksčiau paskirta nuobauda.
11. Atsižvelgęs į minėtas nuostatas ir į tai, kad Pravieniškių PN-AK direktoriaus
2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 68-1208 nuobauda pareiškėjui buvo seniausiai paskirta, teismas sprendė, jog atsakovas, skatindamas pareiškėją, panaikino ją pagrįstai.
Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad paskatinimo pareiškėjui skyrimo metu (2017 m. sausio 12 d.) minėta drausminė nuobauda dar nebuvo panaikinta ir buvo galiojanti, kadangi
Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 68-1208 Kalėjimų
departamentas panaikino tik 2017 m. sausio 26 d. įsakymu. Tuo tarpu BVK 143 straipsnio 5 dalis nustato, kad paskirta nuobauda vykdoma tuoj pat ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos paskyrimo. Pagal BVK 143 straipsnio 8 dalį nuteistasis turi teisę šio
Kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka apskųsti jam paskirtą nuobaudą aukštesniam
pagal pareigas pareigūnui, tačiau skundo padavimas nuobaudos vykdymo nesustabdo.
Taigi, nors paskatinimo pareiškėjui skyrimo metu Kalėjimų departamente vyko tyrimas
dėl Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 68-1208 paskirtos nuobaudos teisėtumo, teismo vertinimu, Pravieniškių PN-AK direktorius, spręsdamas dėl paskatinimo pareiškėjui skyrimo, negalėjo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 681208 paskirtos nuobaudos vertinti kaip negaliojančios.
12. Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, teismas padarė išvadą, kad
Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“ ir Kalėjimų departamento 2017 m. kovo 1 d. sprendimas Nr. 2S-1152,
priimtas ginčą išnagrinėjus išankstino ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, yra teisėti ir
pagrįsti, todėl nėra jokio pagrindo juos panaikinti pareiškėjo skunde nurodytais argumentais. Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pakankamą pagrindą panaikinti šioje byloje
skundžiamą Nutarimą ir Sprendimą, teismas nenustatė, todėl pareiškėjo skundą šioje dalyje atmetė kaip nepagrįstą. Be to, teismas nurodė, kad pripažinus, jog ginčijami administraciniai aktai yra teisėti ir pagrįsti, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo išvestinį reikalavimą – įpareigoti Pravieniškių PN-AK direktorių panaikinti ne 2016 m. rugsėjo 8 d.
nutarimu Nr. 68-1208 pareiškėjui paskirtą nuobaudą, o 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu
Nr. 68-1254 paskirtą nuobaudą, todėl skundas dėl šio reikalavimo taip pat atmestinas
kaip nepagrįstas.
III.
13. Pareiškėjas S. R. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 116–119), kuriame prašo pa295
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naikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 22 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą – tenkinti jo skundą.
14. Pareiškėjas mano, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas. Teigia, jog teismas nepagrįstai vadovavosi Rekomendacijomis, kadangi Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-286, kuriuo patvirtintos Rekomendacijos, nėra nustatyta tvarka paskelbtas Teisės aktų registre.
Atsižvelgęs į tai, pareiškėjas pažymi, kad šiuo atveju teismas privalėjo vadovautis BVK ir
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nuostatomis, kuriose nėra nurodyta, kokiu eiliškumu turėtų būti naikinamos paskirtos nuobaudos, ir šias normas aiškinti bei taikyti kuo
palankiau nuteistajam, t. y. pareiškėjui.
15. Pareiškėjas akcentuoja, kad Pravieniškių PN-AK 2017 m. sausio 12 d. nutarimu
Nr. 65-33 panaikino 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 68-1208 paskirtą nuobaudą, todėl Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. sausio 26 d. sprendimu buvo panaikinta
jau negaliojanti 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 68-1208 skirta drausminė nuobauda.
Taigi, realiai jokių teigiamų pasekmių paskatinimo priemonės paskyrimas 2017 m. sausio
12 d. nutarimu Nr. 65-33 nesukėlė. Todėl nagrinėjamu atveju Pravieniškių PN-AK galėjo
ir privalėjo panaikinti 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 68-1254 paskirta nuobaudą –
perkėlimas į kamerų tipo patalpas penkiolikai parų.
16. Atsakovas Pravieniškių PN-AK atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 131–132)
prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Kauno apygardos administracinio teismo
2017 m. birželio 22 d. sprendimą nepakeistą.
17. Pravieniškių PN-AK mano, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir
išsamiai išanalizavo bylos aplinkybes, objektyviai įvertino faktus bei priėmė teisingą
sprendimą. Tuo tarpu pareiškėjo apeliacinis skundas yra visiškai nemotyvuotas, abstraktus ir nepagrįstas jokiais argumentais.
18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 127–129) prašo
jį atmesti kaip nepagrįstą.
19. Kalėjimų departamentas nurodo, kad visiškai sutinka su pirmosios instancijos
teismo motyvais, kuriais remdamasis teismas atmetė pareiškėjo skundą. Mano, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, teisingai taikė materialiosios teisės normas ir nepažeidė proceso teisės normų, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.
20. Pasirengimo nagrinėti bylą metu pareiškėjas pateikė papildomus įrodymus dėl
drausminės nuobaudos jam skyrimo aplinkybių 2016 m. rugsėjo 8 d.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
21. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2017 m.
sausio 12 d. nutarimo Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“, Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. 2S-1152 teisėtumo ir pagrįstumo bei įpa296
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reigojimo Pravieniškių PN-AK direktorių panaikinti ne 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu
Nr. 68-1208 pareiškėjui paskirtą drausminę nuobaudą, o 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu
Nr. 68-1254 paskirtą nuobaudą – perkėlimą į kamerų tipo patalpas 15 parų, pagrįstumo.
22. Nustatyta, kad Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“ pareiškėjui buvo paskirtas paskatinimas – prieš
terminą panaikinta drausminė nuobauda, paskirta 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 681208 už specialiosios pareigos, nustatytos BVK 110 straipsnio 1 dalies 2 punkte, nevykdymą (atsisakymą gyventi administracijos paskirtame būryje).
23. Kalėjimų departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl Pravieniškių PNAK direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“,
2017 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 2S-1152 konstatavo, jog skundžiamas nutarimas atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl panaikinti šį nutarimą nėra teisinio pagrindo.
24. Apeliantas savo skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
vadovavosi Rekomendacijomis, kadangi Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m.
liepos 4 d. įsakymas Nr. V-286, kuriuo patvirtintos Rekomendacijos, nėra nustatyta tvarka paskelbtas Teisės aktų registre.
25. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad jam jokių teigiamų pasekmių
paskatinimo priemonės paskyrimas Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 65-33 nesukėlė, nes buvo panaikinta 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 68-1208 paskirta nuobauda, kuri Kalėjimų departamento direktoriaus sprendimu, kaip nepagrįstai paskirta, buvo netrukus 2017 m. sausio 26 d. panaikinta. Todėl
Pravieniškių PN-AK galėjo ir privalėjo panaikinti ne 2016 m. rugsėjo 8 d. paskirtą nuobaudą, o kitą – 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 68-1254 paskirtą nuobaudą.
26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalimi, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą,
patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių
turėtų būti peržengtos apeliacinių skundų ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo
pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės
instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinių skundų ribų
(ABTĮ 140 str. 1 d.).
27. Vertinant apeliacinio skundo argumentą dėl drausminės nuobaudos panaikinimo netinkamo eiliškumo ir nepagrįsto Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-286 patvirtintų Rekomendacijų taikymo, pažymėtina, kad:
27.1. nuteistųjų paskatinimą reglamentuoja BVK. Šio kodekso 140 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad už nepriekaištingą elgesį, iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą įgyvendinant socialinės reabilitacijos priemones, stropų darbą ir gerus mokymosi rezultatus laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems gali būti skiriama paskatinimo
priemonė – paskirtos nuobaudos panaikinimas prieš terminą. BVK 141 straipsnio 6 dalis nustato, kad paskatinimo tvarka nuteistajam gali būti prieš terminą panaikinama vienu metu viena pirmiau paskirta nuobauda. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194,
204 punkte įtvirtinta taisyklė, kuri nustato, kad nuteistiesiems, turintiems galiojančių
nuobaudų, negalima skirti paskatinimo priemonių, išskyrus panaikinti paskirtą nuo297

I. Administracinių teismų praktika

baudą prieš terminą. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nurodytos
teisės aktų nuostatos nenustato, kokiu eiliškumu turi būti panaikinamos nuteistajam paskirtos nuobaudos. Akcentuotina, kad nurodytas teisinis reglamentavimas tik apibrėžia,
jog vienu metu gali būti panaikinta tik viena iki paskatinimo priemonės taikymo paskirta
nuobauda.
27.2.
Atsižvelgiant į tai, kad nei BVK, nei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, skatinimo atveju galiojant kelioms drausminėms nuobaudoms, nenustato, kurią
iš galiojančių drausminių nuobaudų skatinimo metu pataisos įstaigos vadovas gali panaikinti, t. y. nenustato nuobaudų naikinimo eiliškumo, pataisos įstaigų vadovas turi teisę nuspręsti, kurią iš pirmiau paskirtų nuobaudų panaikinti. Iš ginčijamo Pravieniškių
PN-AK direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“ turinio nustatyta, kad šis individualus teisės aktas buvo priimtas vadovaujantis BVK
141 straipsniu. Atsižvelgiant į tai, kad Rekomendacijų nuostatos, nustatančios paskatinimo priemonių nuteistiesiems kriterijus, nagrinėjamu atveju nebuvo taikomos, todėl jos
atskirai nagrinėjamu atveju nevertintinos.
28. Kartu pažymėtina, kad BVK 141 straipsnio 6 dalies nuostata „paskatinimo
tvarka nuteistajam gali būti prieš terminą panaikinama vienu metu viena pirmiau paskirta nuobauda“ reiškia, kad teisė nuspręsti naikinti ar ne paskirtą drausminę nuobaudą,
kaip ir nuspręsti, kurią drausminę nuobaudą panaikinti, palikta išimtinai pataisos įstaigų vadovo diskrecijai. Diskrecijos teisė, kaip anksčiau yra pažymėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, neturi būti aiškinama kaip niekuo nemotyvuotas ir
niekuo nesaistomas pasirinkimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. gegužės 31 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012). Tuo atveju, kai pataisos įstaigų vadovas nusprendžia panaikinti vieną iš paskirtų nuobaudų, nuobaudos panaikinimas, vadovaujantis inter alia konstituciniais atsakingo valdymo, teisingumo, gero administravimo principais, jis turi būti realus, t. y. naikinama tokia galiojanti
nuobauda, dėl kurios paskyrimo teisėtumo nėra pradėtas tyrimas.
29. Byloje nėra ginčo, kad skundžiamo nutarimo dėl nuteistojo skatinimo priėmimo metu galiojo kelios pareiškėjui skirtos drausminės nuobaudos. Skundžiamu 2017 m.
sausio 12 d. nutarimu Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“ Pravieniškių PN-AK direktorius nusprendė panaikinti pareiškėjui 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 68-1208 paskirtą
nuobaudą. Tačiau Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus pirmasis poskyris, atlikęs
tarnybinį patikrinimą dėl Pravieniškių PN-AK 2-o sektoriaus pareigūnų veiksmų, jau
2017 m. sausio 5 d. buvo surašęs tarnybinio patikrinimo išvadą, pagal kurios 6 punktą
Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriui buvo pasiūlyta įvertinti pareiškėjui paskirtos drausminės nuobaudos teisėtumą. Be to, 2016 m. rugsėjo 15 d. pareiškėjo skundo
pagrindu Kalėjimų departamente buvo pradėtas tyrimas dėl pareiškėjui 2016 m. rugsėjo
8 d. nutarimu Nr. 68-1208 paskirtos nuobaudos pagrįstumo ir 2017 m. sausio 24 d. surašyta tarnybinio tyrimo išvada Nr. LV-280, kuria siūloma pripažinti, kad 2016 m. rugsėjo
8 d. Pravieniškių PN-AK direktoriaus nutarime Nr. 68-1208 buvo netinkamai įvertintos
pažeidimo padarymo aplinkybės, ir šį nutarimą panaikinti. Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 3 Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2016 m.
rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 68-1208 buvo panaikintas. Iš šių nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad skundžiamo 2017 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“, kuriuo buvo panaikinta drausminė nuobauda, paskirta pareiškėjui 2016 m. rug298

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

sėjo 8 d. Pravieniškių PN-AK direktoriaus nutarimu Nr. 68-1208, priėmimo metu buvo
atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl šios drausminės nuobaudos paskyrimo teisėtumo
ir apie tai atsakovas turėjo žinoti.
30. Teisėjų kolegija vertina, kad nagrinėjamu atveju, turėdamas duomenis (priešingų duomenų byloje nėra) apie tai, kad pareiškėjo skatinimo metu atliekamas tarnybinis
tyrimas dėl pareiškėjui 2016 m. rugsėjo 8 d. Pravieniškių PN-AK direktoriaus nutarimu
Nr. 68-1208 skirtos nuobaudos skyrimo teisėtumo ir pagrįstumo, atsakovas, nusprendęs
pareiškėją skatinti, vadovaudamasis konstituciniais atsakingo valdymo, teisingumo, gero
administravimo principais, turėjo skirti pareiškėjui kitą paskatinimo priemonę – panaikinti kitą drausminę nuobaudą, dėl kurios paskyrimo teisėtumo klausimas nebuvo
iškilęs.
31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“ bei Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. sprendimas Nr. 2S-1152 naikinami ir atsakovas Pravieniškių
PN-AK įpareigotinas, vadovaudamasis BVK ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių
nuostatomis, reglamentuojančiomis paskatinimo ir nuobaudų skyrimo bei vykdymo nuteistiesiems tvarką, iš naujo spręsti paskatinimo priemonės skyrimo pareiškėjui klausimą.
32. Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė materialiosios teisės normas,
reglamentuojančias paskatinimo priemonių skyrimą nuteistiesiems, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris, tenkinant pareiškėjo apeliacinį skundą iš dalies, yra
naikinamas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pareiškėjo S. R. (S. R.) apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti iš dalies.
Panaikinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m.
sausio 12 d. nutarimą Nr. 65-33 „Dėl nuteistojo skatinimo“.
Panaikinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. 2S-1152.
Įpareigoti Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją iš naujo spręsti pareiškėjo
S. R. (S. R.) paskatinimo klausimą.
Sprendimas neskundžiamas.
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3.8. Kitos bylos, kylančios iš ginčų viešojo administravimo srityje
3.8.1. Dėl Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio padalinio vadovo sutikimo
atleisti darbuotoją, įgyvendinantį darbuotojų atstovavimo veiklą, apskundimo
Sistemiškai įvertinus Darbo kodekso 168 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintų teisės normų turinį, pastebėtina, jog įstatymų leidėjas išskiria dvejopo pobūdžio Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) teritorinio skyriaus vadovo sprendimus, t. y. duoti sutikimą ir
atsisakyti duoti sutikimą (58 punktas). VDI teritorinio skyriaus vadovo sprendimas duoti
sutikimą atleisti iš darbo ar pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka tiek darbuotojo, tiek darbdavio. Priešingas šių teisės normų aiškinimas nepagrįstai apribotų suinteresuotų asmenų,
t. y. šiuo atveju darbuotojo, galimybę ginti jų galbūt pažeistas teises ir būtų nesuderinamas su minėtu teisės į teisminę gynybą universalumo principo aiškinimu (59 punktas).
Priimdamas sprendimą, VDI teritorinis skyrius turi vertinti tik tai, ar darbdavio siekis
atleisti darbuotoją nėra susijęs su jo veikla profesinėje sąjungoje (64 punktas).
Administraciniuose teismuose Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka gali būti ginčijami tik VDI teritorinio skyriaus vadovo priimti sprendimai ir tik tuo
aspektu, ar darbdavio siekis atleisti darbuotoją ar pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas nėra susijęs su darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla, darbuotojo
nediskriminuoja dėl jo vykdomos darbuotojų atstovavimo veiklos ar narystės profesinėje sąjungoje. Ginčų, kilusių iš Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatų,
nagrinėjimas priskirtinas bendrosios instancijos teismų kompetencijai (69 punktas).
Įvertinus Darbo kodekso 168 straipsnio 3 dalies ir 59 straipsnio 1 dalies nuostatų turinį, konstatuotina, jog VDI teritorinio padalinio vadovo kompetencija apibrėžta tik darbdavio prašymo pagrįstumo tikrinimu darbuotojo nediskriminavimo aspektu, o Darbo
kodekso 59 straipsnio nuostatų taikymo pagrįstumas ar nepagrįstumas dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio valia patenka į individualaus darbo ginčo nagrinėjimo sritį
(72–73 punktai).
Administracinė byla Nr. eA-4948-575/2018
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00037-2018-4
Procesinio sprendimo kategorija 41

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. gruodžio 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),
Arūno Sutkevičiaus, Mildos Vainienės ir Virginijos Volskienės,
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teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus ir trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Amber Grid“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2018 m. birželio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo H. H. (H. H.) skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo
inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui
(tretieji suinteresuoti asmenys – akcinė bendrovė „Amber Grid“ ir akcinės bendrovės
„Amber Grid“ profesinė sąjunga) dėl sprendimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjas H. H. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus (toliau – ir atsakovas, VDI Vilniaus
teritorinis skyrius) 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. SD-1-14864 „Dėl AB „Amber
Grid“ prašymo suteikti sutikimą nutraukti darbo sutartį su AB „Amber Grid“ darbuotojų
profesinės sąjungos tarybos nariu H. H.“ (toliau – ir sprendimas).
2. Pareiškėjas teigė, jog atsakovas skundžiamu sprendimu nepagrįstai nusprendė
suteikti sutikimą nutraukti pareiškėjo darbo sutartį su AB „Amber Grid“, nes darbo inspektorius neturi įgaliojimų nagrinėti tokį darbdavio prašymą ir šią teisę turi tik profesinės
sąjungos valdymo organas ir teismas. Pareiškėjas manė, kad šiuo atveju taikytinos ne bendrosios Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir Darbo kodeksas, DK) nuostatos, o
specialiosios Profesinių sąjungų įstatymo nuostatos, pagal kurias darbdavys negali atleisti
profesinės sąjungos išrinkto valdymo organo nario, negavęs profesinės sąjungos atstovaujamojo ar valdymo organo išankstinio sutikimo. Teritorinis darbo inspektorius neturėjo teisinio pagrindo nagrinėti darbdavio prašymo dėl atleidimo sutikimo suteikimo, o tai laikytina
absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu. Pareiškėjas teigė, jog profesinės sąjungos tarybos nario atleidimas be pagrindo laikytinas esantis diskriminacinio pobūdžio. Pažymėjo,
jog skundžiamame sprendime nebuvo įvertinta pareiškėjo, kaip darbuotojo veikla, kuri patvirtina, jog pagrindinė atleidimo priežastis yra priklausymas profesinei sąjungai ir aktyvūs veiksmai, siekiant bendrovės darbuotojams geresnių darbo sąlygų. Pareiškėjas teigė, jog
darbdavys prašyme darbo inspektoriui neįrodė, kad pareiškėjo neatleidimas iš esmės pažeidžia darbdavio teisėtus interesus, o darbo inspektorius nenagrinėjo darbuotojo atleidimo faktų ir atsisakė nustatyti darbdavio interesų pažeidimą, todėl skundžiamas sprendimas
laikytinas nepagrįstu. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, jog pagal Darbo kodekso 59 straipsnio
1 dalį, nustatytas darbuotojo atleidimo pagrindas negali būti taikomas valstybės valdomoje
bendrovėje AB „Amber Grid“ atleidžiant darbuotojus.
3. Atsakovas Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė
jį atmesti.
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4. Atsakovas nurodė, kad skundžiamas sprendimas pareiškėjui nesukelia jokių
teisinių pasekmių, nes yra skundžiama tik išvada. Galutiniu sprendimu, sukeliančiu pareiškėjui teisines pasekmes, laikytinas darbdavio sprendimas, kuriuo pareiškėjas būtų
atleistas iš pareigų. Atsakovas nurodė, kad atlikus pateiktų duomenų analizę, nebuvo
nustatyta, jog darbo sutarties nutraukimas su pareiškėju yra kaip nors susijęs su jo naryste ar veikla profesinėje sąjungoje, o skunde išdėstyti bendro pobūdžio teiginiai, susiję
su šia aplinkybe. Atsakovas pažymėjo, kad darbdavys siekia nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 59 straipsnį, nurodydamas, kad darbuotojas netinkamai vykdo savo
pareigas, nepaklūsta tiesioginių vadovų nurodymams, nebendrauja su kolegomis ir taip
kenkia darbdavio interesams. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad neturi teisės suteikti sutikimą dėl darbuotojo atleidimo ir nurodė, jog pagal Darbo kodekso
168 straipsnio 3 dalį, darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys negali būti atleisti
be Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto valstybinės
darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sutikimo. Atsakovo nuomone, įmonės AB
„Amber Grid“ teisiniame statuse nenurodyta, kad ji yra savivaldybės įmonė ar valstybės
įmonė, ir nors šios bendrovės didžiąją dalį valdo valstybė, tačiau ji nelaikytina valstybine
įmone, kaip tai suprantama Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, todėl Darbo kodekso 59 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtis netaikoma.
5. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Amber Grid“ atsiliepime nesutiko su pareiškėjo skundu ir prašė jį atmesti.
6. AB „Amber Grid“ manė, jog turėtų būti taikomos Darbo kodekso nuostatos, nes
priėmus naujas kodekso pataisas įstatymų leidėjas nustatė, kad profesinės sąjungos valdymo organo nario atleidimui turi pritarti Valstybinė darbo inspekcija, o ne profesinė sąjunga. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, nepagrįstai teigiama, kad pareiškėją siekiama atleisti be pagrindo, kadangi atleidimo pagrindas yra Darbo kodekso 59 straipsnis.
Pažymėjo, kad pareiškėjas nėra atleidžiamas už darbo pažeidimus, todėl teisiškai nėra
reikšminga, ar nurodytas pareiškėjo elgesys kvalifikuojamas kaip darbo pareigų pažeidimas. Trečiasis suinteresuotas asmuo nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad šiuo atveju
negali būti taikomas Darbo kodekso 59 straipsnis ir manė, jog šios nuostatos išimtis taikytina tik tais atvejais, kai darbdavio teisinė forma yra valstybinė įmonė ar savivaldybės
įmonė, tačiau nuostatoje nenumatytas draudimas nutraukti darbo sutartis su akcinėmis
bendrovėmis, kurių akcijos priklauso ir valstybei ar savivaldybei.
7. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Amber Grid“ profesinė sąjunga (toliau – ir
Profesinė sąjunga) atsiliepime į skundą sutiko su pareiškėjo argumentais.
8. AB „Amber Grid“ profesinė sąjunga manė, kad darbdavys nenurodė jokių
objektyvių argumentų, kodėl pareiškėjas yra atleidžiamas iš darbo, todėl laikytina, jog atleidimas yra diskriminacinio pobūdžio. Profesinė sąjunga taip pat palaikė pareiškėjo argumentus, kad taikytinos specialiosios teisės aktų nuostatos ir darbdavys turėjo kreiptis
į Profesinės sąjungos valdymo organo narius dėl sutikimo atleisti pareiškėją, o ne į atsakovą. Trečiasis suinteresuotas asmuo, atsižvelgęs į tai, kad darbo inspektorius viršijo jam
suteiktus įgaliojimus, darbdavys nesikreipė į Profesinės sąjungos valdymo organą dėl išankstinio sutikimo atleisti pareiškėją, taip pat neįrodė, jog pareiškėjas pažeidė darbdavio
interesus, darė išvadą, kad pareiškėjas yra diskriminuojamas už dalyvavimą profesinėje
sąjungoje, todėl ginčijamas sprendimas naikintinas kaip nepagrįstas.
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II.
9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 11 d. sprendimu
pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino VDI Vilniaus teritorinio skyriaus 2017 m.
gruodžio 11 d. sprendimą Nr. SD-1-14864 „Dėl AB „Amber Grid“ prašymo suteikti sutikimą nutraukti darbo sutartį su AB „Amber Grid“ darbuotojų profesinės sąjungos tarybos nariu H. H.“.
10. Teismas nustatė, kad AB „Amber Grid“ 2017 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 1508-18 pateikė pareiškėjui siūlymą dėl išėjimo iš darbo. Pareiškėjas, atsakydamas į pateiktą
siūlymą, 2017 m. rugsėjo 4 d. raštu informavo darbdavį, kad su siūlymu nesutinka. Tuo
pagrindu AB „Amber Grid“ 2017 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. 150-8-28 informavo pareiškėją apie darbo sutarties nutraukimą pagal Darbo kodekso 59 straipsnį, esant darbdavio
valiai ir nurodė priežastis, kurių pagrindu sutartis nutraukiama. Rašte taip pat pažymėta, kad gavus VDI Vilniaus teritorinio skyriaus vadovo leidimą nutraukti darbo sutartį, pareiškėjas iš darbo bus atleistas po 3 darbo dienų nuo tokio leidimo gavimo dienos.
AB „Amber Grid“ 2017 m. lapkričio 17 d. atsakovui pateikė prašymą suteikti sutikimą
nutraukti darbo sutartį su pareiškėju. Atsakovas, išnagrinėjęs gautus duomenis, priėmė
2017 m. gruodžio 8 d. išvadą Nr. 1VD-240, kurios pagrindu buvo priimtas skundžiamas
2017 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. SD-1-14864 suteikti sutikimą nutraukti darbo sutartį su AB „Amber Grid“ profesinės sąjungos tarybos nariu H. H.
11. Teismas nesutiko su atsakovo teiginiu, kad skundžiamas sprendimas pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių, ir pažymėjo, kad pats darbdavys 2017 m. lapkričio 14 d.
raštu Nr. 150-8-28 informuodamas pareiškėją nurodė, kad jis bus atleistas po 3 darbo
dienų nuo sutikimo iš atsakovo gavimo dienos, todėl priimtas sprendimas tiesiogiai darė
įtaką darbdavio apsisprendimui atleisti. Atkreiptas dėmesys, kad pats Darbo kodeksas
(168 str.) nustato kreipimosi dėl sutikimo atleisti iš darbo procedūrą, o tokio sutikimo
suteikimas ar atsisakymas jį suteikti yra skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Teismas pažymėjo, kad skundžiamas sprendimas yra priimtas remiantis
2017 m. gruodžio 8 d. išvada Nr. 1VD-240, kurioje nėra pasisakyta dėl susiklosčiusių faktinių aplinkybių, neįvertintas nė vienas pateiktas dokumentas ar prašyme bei pareiškėjo
paaiškinimuose pateiktų argumentų pagrįstumas, todėl laikė, kad išvada, kurios pagrindu
priimtas skundžiamas sprendimas, yra nemotyvuota ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų.
13. Teismas, įvertinęs Darbo kodekso 168 straipsnio 3 dalies nuostatą, darė išvadą,
kad sąvoka „darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys“ yra plati ir apima visus įstaigoje esančius darbuotojų atstovus, išvardytus Darbo kodekso 165 straipsnio 2 dalyje, kurie
atstovauja darbuotojų interesus, tačiau nagrinėjamoje byloje buvo matyti, kad AB „Amber
Grid“ darbuotojų interesus atstovauja profesinė sąjunga, kurios veiklą reglamentuoja specialus įstatymas, t. y. Profesinių sąjungų įstatymas. Minėto įstatymo 21 straipsnio 1 dalis
nustato, kad darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo.
14. Teismas darė išvadą, kad atsakovas, gavęs prašymą suteikti sutikimą atleisti
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profesinės sąjungos darbuotoją, turėjo atsižvelgti į specialųjį Profesinių sąjungų įstatymą,
įvertinti, ar buvo gautas profesinės sąjungos leidimas atleisti pareiškėją, kuris yra profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas, o tokio leidimo nesant, išaiškinti AB „Amber
Grid“ pareigą kreiptis į profesinę sąjungą.
15. Teismas pažymėjo, kad Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalyje yra nurodytos priežastys, kai darbo sutartis gali būti nutraukta, nesant darbuotojo kaltės, o pagal Darbo kodekso 59 straipsnį, sutartis gali būti nutraukta, esant darbdavio valiai dėl kitų priežasčių,
nenurodytų prieš tai minėtame straipsnyje, t. y. darbdavys neprivalo nustatyti tam tikrų
darbo veiklos pažeidimų ar kitų priežasčių, kad pagal šį straipsnį nutrauktų darbo sutartį,
todėl nutraukiant darbo sutartį pagal minėtą Darbo kodekso 59 straipsnį nebuvo pagrindo
nustatyti pareiškėjo kaltės buvimo ar tiesioginių funkcijų neatlikimo, nes sutarties nutraukimas, esant darbuotojo kaltei, reglamentuojamas Darbo kodekso 58 straipsnyje.
16. Teismas nesutiko su atsakovo ir AB „Amber Grid“ išdėstytais argumentais, kad
nustatant, ar bendrovė yra valstybės ar savivaldybės įmonė, esminę reikšmę turi tik bendrovės teisinė forma. Teismas, remdamasis byloje pateiktu išrašu, nustatė, kad AB „Amber
Grid“ yra priskirtina prie valstybės valdomų įmonių, nes 96 proc. bendrovės akcijų valdo
valstybė. Teismas pažymėjo, kad Valstybės ar savivaldybės įmonių įstatymo 2 straipsnio
1 dalies nuostata nurodo, jog pagrindinis požymis nustatyti, ar įmonė yra valdoma valstybės, tai įvertinti, ar ji priklauso valstybei nuosavybės teise, todėl atsakovas ir AB „Amber
Grid“ nepagrįstai teigė, kad pagrindinis požymis yra bendrovės užregistruota teisinė forma.
Pažymėta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, taip pat vertindamas, ar įmonė gali būti pripažinta viešojo administravimo subjektu, nurodė, kad pirmiausia turi būti
nustatyta, ar valstybė (savivaldybė) yra įmonės savininkė arba dalininkė. Atsižvelgus į teisės
aktų nuostatas ir teismų praktiką, teismas darė išvadą, kad AB „Amber Grid“ yra valstybės valdoma įmonė, nes jai priklauso 96 proc. bendrovės akcijų ir patenka į Darbo kodekso
59 straipsnio 1 dalies išimtį, todėl atsakovas negalėjo suteikti sutikimo AB „Amber Grid“
nutraukti darbo sutartį su pareiškėju pagal Darbo kodekso 59 straipsnį.
17. Teismas darė išvadą, kad atsakovas skundžiamu sprendimu nepagrįstai suteikė
sutikimą AB „Amber Grid“ nutraukti darbo sutartį su pareiškėju. Neįvertino, ar darbdavys kreipėsi į profesinę sąjungą dėl sutikimo gavimo ir neišaiškino minėtos pareigos
darbdaviui, taip pat nenagrinėjo, ar pareiškėjas nepatenka į Darbo kodekso 59 straipsnio
1 dalies nustatytą išimtį, todėl priimtas sprendimas laikytas nepagrįstu. Konstatuota, kad
pareiškėjui priklausant profesinei sąjungai ir būnant šios sąjungos pirmininko pavaduotoju, AB „Amber Grid“, siekdama nutraukti darbo sutartį su pareiškėju, turėjo pirmiausia
kreiptis į profesinę sąjungą ir gauti jos sutikimą. Teismas taip pat darė išvadą, kad net ir
turint sutikimą atleisti pareiškėją iš darbo, AB „Amber Grid“, būdama valstybine įmone,
nes jos 96 proc. akcijų priklauso valstybei, negali atleisti pareiškėjo iš darbo pagal Darbo
kodekso 59 straipsnį, nes šiuo atveju taikytina minėtame straipsnyje numatyta išimtis.
Teismas laikė, kad atsakovas neteisėtai suteikė sutikimą nutraukti darbo sutartį su pareiškėju, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas.
III.
18. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Amber Grid“ pateikė apeliacinį skundą,
kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio
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11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą. Taip pat prašo
priteisti iš pareiškėjo proceso išlaidų atlyginimą.
19. Trečiasis suinteresuotas asmuo nesutinka su teismo išvada, kad VDI Vilniaus
teritorinio skyriaus 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. SD-1-14864 yra nemotyvuotas ir neatitinka Viešojo administravimo 8 straipsnio nuostatų. AB „Amber Grid“ teigimu, VDI išnagrinėjo visus jai pateiktus dokumentus, sprendime pateikė motyvus, paaiškinančius, kodėl buvo nuspręsta duoti leidimą nutraukti darbo sutartį su pareiškėju. Be
to, teigia, kad VDI privalėjo vertinti ne visas aplinkybes, o tik tas, kurios svarbios vertinant, ar atleidimas nėra susijęs su profesinės sąjungos valdymo organo veikla, ir neturėjo teisės vertinti būsimo pareiškėjo atleidimo iš darbo pagrįstumo ar teisėtumo. Trečiojo
suinteresuoto asmens teigimu, VDI pagrįstai pripažino, kad AB „Amber Grid“ nurodytos
pareiškėjo atleidimo iš darbo priežastys nėra susijusios su jo dalyvavimu profesinės sąjungos veikloje. Taip pat pažymi, jog teismas nepateikė nė vieno argumento, kodėl pareiškėjo atleidimas galėtų būti susijęs su jo veikla profesinėje sąjungoje.
20. AB „Amber Grid“ nesutinka su teismo išvada, kad sutikimą atleisti profesinės sąjungos valdymo organo narį turi duoti ir profesinė sąjunga. Teigia, kad esant teisės normų
kolizijai prioritetas turi būti teikiamas Darbo kodeksui, kadangi jame numatyta, kad esant
kolizijai jis turi pirmenybę prieš kitus teisės aktus, be to, Darbo kodeksas buvo priimtas vėliau, todėl taikytinas lex posterior derogat legi priori (vėlesnis įstatymas įveikia ankstesnįjį)
principas. Nurodo, kad Profesinių sąjungų įstatymas nenumato, kad turi būti gautas profesinės sąjungos sutikimas atleidžiant darbuotoją pagal Darbo kodekso 59 straipsnį. Darbo
kodekso komentare nurodyta, kad turi būti gaunamas VDI sutikimas. AB „Amber Grid“
teigimu, VDI sutikimas yra patikimesnis nei profesinės sąjungos, kadangi yra išduodamas
nešališkos ir kompetentingos institucijos, o profesinė sąjunga dažniausiai nebūna objektyvi.
Trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, jog pagal pirmosios instancijos teismo išaiškinimą,
darbdavys sutikimą atleisti profesinės sąjungos valdymo organo narį turėtų gauti du kartus,
tačiau tokia situacija būtų nelogiška, neprotinga ir neteisinga.
21. Trečiasis suinteresuotas asmuo nesutinka su teismo sprendimu dėl AB „Amber
Grid“ teisinės formos. Teigia, kad teismas supainiojo „valstybės įmonės“ ir „valstybės
valdomos įmonės sąvokas“. Pažymi, jog Darbo kodeksas aiškiai numato, kad ribojimas
atleisti darbdavio valia yra taikomas tik konkrečios teisinės formos – valstybės ar savivaldybės įmonių – atveju ir nenustato jokio šio straipsnio apribojimo akcinėms bendrovėms, nepriklausomai nuo to, kam priklauso šių bendrovių akcijos ar turtas. Teigia, kad
ribojimus nustatančios teisės normos negali būti aiškinamos plečiamai. Taip pat teigia,
kad teismas nepagrįstai vertino, ar AB „Amber Grid“ yra viešojo administravimo subjektas, kadangi Darbo kodekso 59 straipsnis nenurodo viešojo administravimo subjektų.
22. Atsakovas VDI Vilniaus teritorinis skyrius pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 11 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – palikti galioti VDI Vilniaus teritorinio skyriaus
2017 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. SD-1-14864.
23. Atsakovo teigimu, VDI sprendimas pats savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui. Galutinį sprendimą, sukeliantį teisines pasekmes, priims darbdavys.
Atsakovas pažymi, jog AB „Amber Grid“, 2017 m. gruodžio 11 d. gavusi VDI Vilniaus
teritorinio skyriaus sprendimą, pareiškėjo neatleido, ir tai įrodo, kad VDI sprendimas yra
tarpinio pobūdžio.
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24. Atsakovas nesutinka su teismo išvada, kad skundžiamas sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų. Atsakovas pažymi, kad VDI
privalo darbdavio prašymą dėl leidimo atleisti atstovaujamojo organo narį nagrinėti tik
tuo aspektu, ar atleidimo priežastys nėra susijusios su naryste profesinėse sąjungose, atstovavimu profesinių sąjungų nariams arba veikla profesinėse sąjungose. Teigia, kad VDI
Vilniaus teritorinio skyriaus 2017 m. gruodžio 8 d. išvada Nr. 1VD-240, kuria remiantis buvo priimtas ginčijamas sprendimas, buvo išsami ir motyvuota, išnagrinėtos visos
aplinkybės, susijusios su Darbo kodekso 168 straipsnio 3 dalyje nustatyta dispozicija.
25. Atsakovas pažymi, kad nei Profesinių sąjungų įstatymas, nei joks kitas teisės
aktas nenumato VDI pareigos įvertinti, ar darbdavys kreipėsi į profesinę sąjungą dėl sutikimo gavimo, ir išaiškinti minėtą pareigą darbdaviui. Taip pat nurodo, kad Profesinių
sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje numatyta pareiga gauti profesinės sąjungos sutikimą siejama su sąlyga, kuri atitinka Darbo kodekso 57 straipsnį, o su pareiškėju darbo
sutartis nutraukiama pagal Darbo kodekso 59 straipsnį.
26. Atsakovo teigimu, nėra pagrindo išplėsti Darbo kodekso 59 straipsnio 1 dalyje
įvardytų juridinių asmenų, kuriems draudžiama nutraukti darbo sutartis šioje normoje
nurodytu pagrindu, sąrašą – draudimas taikomas valstybės įmonėms, bet ne valstybės
valdomoms įmonėms.
27. Atsakovas VDI Vilniaus teritorinis skyrius atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – palikti galioti VDI
Vilniaus teritorinio skyriaus 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. SD-1-14864.
28. Atsakovas sutinka ir palaiko trečiojo suinteresuoto asmens argumentus ir motyvus, nurodytus apeliaciniame skunde.
29. Pareiškėjas H. H. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 11 d.
sprendimą palikti nepakeistą.
30. Pareiškėjo teigimu, nėra pagrindo sutikti su argumentais dėl VDI išvados motyvų pakankamumo, kadangi VDI netyrė ir nenustatė konkrečių bylos faktinių aplinkybių. Pareiškėjo teigimu, VDI darbdavio pateiktas aplinkybes ir dokumentus priėmė kaip
tikrovę atitinkančius, o pareiškėjo bei profesinės sąjungos nuomonėje išdėstytas aplinkybes laikė prielaidomis.
31. Pareiškėjas nurodo, kad VDI nenustatė faktinių aplinkybių, susijusių su pareiškėjo dalyvavimu darbuotojus atstovaujančioje veikloje, su profesinės sąjungos tarybos kompetencija suteikti sutikimą atleisti tarybos narį, nustatyta Profesinių sąjungų
įstatymo 21 straipsnyje, su Darbo kodekso 59 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtimi, su
esminiu darbdavio pažeidimo fakto nebuvimu, su pareiškėjo asmeninėmis savybėmis ir
gebėjimu būti vadovu. Taip pat netyrė aplinkybių, susijusių su darbdavio siekiu atleisti
pareiškėją sumokant 9 mėnesių išeitinę kompensaciją, o pareiškėjui nesutikus, atleisti nurodžius tikrovės neatitinkančius faktus.
32. Pareiškėjo teigimu, AB „Amber Grid“ nepateikė nei vieno įrodymo, pagrindžiančio, kad pareiškėjas yra nediskriminuojamas dėl darbuotojų atstovo veiklos, ir kodėl
yra netinkamas užimti vadovaujančias pareigas.
33. Pareiškėjas nesutinka, kad VDI privalo darbdavio prašymą dėl leidimo atleisti
nagrinėti tik tuo aspektu, ar atleidimo priežastys nėra susijusios su darbuotojo kaip at306
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stovo veikla. Pareiškėjo teigimu, nagrinėtinų ir nustatytinų aplinkybių apimtis priklauso
nuo konkrečios bylos aplinkybių.
34. Pareiškėjas nurodo, kad Darbo kodekso (įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d.)
patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu nebuvo panaikintas Profesinių sąjungų įstatymas. Esant Darbo kodekso ir Profesinių sąjungų įstatymo teisės normų kolizijai, taikomas galiojantis specialusis įstatymas. Pareiškėjas teigia, kad remiantis Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) jurisprudencija (1999 m. sausio 14 d. nutarimas), Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies
nuostatos yra aktualios ir apima tiek Darbo kodekso 57 straipsnyje, tiek ir 59 straipsnyje
numatytus atvejus.
35. Pareiškėjas, remdamasis profesinių sąjungų autonomiškumu, nepriklausomumu ir savarankiškumu, Konstitucinio Teismo doktrina, teigia, kad pirmiausia profesinės
sąjungos valdymo organo nariai privalo įvertinti darbdavio prašymo atleisti profesinės
sąjungos valdymo organo narį teisėtumą ir pagrįstumą, o tik po to klausimas gali būti
perduotas kitoms valstybinėms institucijoms.
36. Pareiškėjas teigia, kad AB „Amber Grid“ patenka į Darbo kodekso 59 straipsnio 1 dalies išimtį, kadangi bendrovė valdo valstybei priklausantį magistralinį dujotiekį,
valstybei priklauso 96 proc. akcijų ir įmonė įsipareigojusi iš pelno išmokėti valstybei dividendus, įmonė yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, jai taip pat taikomos
viešųjų pirkimų nuostatos, įmonės patirtus nuostolius turi padengti tiek fiziniai asmenys,
kurie vartoja dujas, tiek juridiniai asmenys, kurie perka dujas iš minėtos įmonės, įmonė
vykdo viešojo administravimo funkcijas, ši įmonė atstovauja viešajam interesui.
37. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Amber Grid“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio
11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.
38. Trečiojo asmens nuomone, atsakovo apeliacinis skundas yra pagrįstas.
39. Pareiškėjas H. H. atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 11 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
40. Pareiškėjo teigimu, VDI Vilniaus teritorinio skyriaus 2017 m. gruodžio 11 d.
sprendimas Nr. SD-1-14864 yra galutinis administracinės procedūros sprendimas, priimtas galutinio viešojo administravimo subjekto, turinčio įgaliojimus tuo klausimu. Šiuo
sprendimu baigiasi viešieji administraciniai santykiai sprendžiant darbuotojų atstovo atleidimo klausimą ir prasideda civiliniai santykiai tarp darbdavio ir darbuotojų atstovo.
41. Nors atsakovas nurodė, kad jo priimtas sprendimas teisinių pasekmių nesukūrė, nes darbdavys, gavęs sutikimą, neatleido darbuotojų atstovo po trijų darbo dienų,
pareiškėjas pažymi, jog darbdaviui draudžiama atleisti darbuotojų atstovavimą įgyvendinantį asmenį tol, kol vyksta darbo ginčas (Darbo kodekso 168 str. 3 d.).
42. Pareiškėjo teigimu, atsakovas pats pripažino, kad savo sprendime susiklosčiusių faktinių aplinkybių tarp šalių nenagrinėjo, o rėmėsi išimtinai darbdavio nurodytais
argumentais. Pareiškėjas teigia, kad VDI, spręsdamas klausimą dėl sutikimo atleisti darbuotojų atstovą, kiekvienu atveju turi pareigą nustatyti visų aplinkybių apimtį taip, kad
būtų priimtas teisingas sprendimas, kad nenukentėtų įstatymu saugomas gėris – darbuotojų kolektyvinis atstovavimas.
43. Pareiškėjas teigia, kad pasikeitusiu Darbo kodekso reglamentavimu nebuvo
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panaikintas specialusis Profesinių sąjungų įstatymas, todėl profesinių sąjungų veikloje
šis įstatymas turi būti taikomas. Pareiškėjas taip pat nesutinka su atsakovo teiginiu, kad
Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies norma netaikoma šioje, Darbo kodekso 59 straipsnyje numatytoje, situacijoje.
44. Pareiškėjas, pakartodamas argumentus, išdėstytus atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą, teigia, kad AB „Amber Grid“ patenka į Darbo kodekso 59 straipsnio 1 dalies išimtį.
45. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Amber Grid“ profesinė sąjunga atsiliepime
į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti.
46. Trečiasis suinteresuotas asmuo, vadovaudamasis Darbo kodekso 179 straipsnio
1 dalimi, teigia, kad Darbo kodeksas profesinių sąjungų veiklos reglamentavimui suteikia
pirmenybę specialiajam Profesinių sąjungų įstatymui. Mano, kad toks reglamentavimas,
kuomet darbdavys pirmiausia turėjo spręsti klausimą su profesine sąjunga, atitinka profesinių sąjungų autonomiškumo principą. Teigia, kad šiame darbo ginče darbdavys ignoravo Profesinę sąjungą, parodydamas diskriminacinį elgesį jos ir jos narių atžvilgiu.
47. Profesinė sąjunga teigia, kad byloje matyti, jog VDI netyrė ir nevertino pareiškėjo nurodomų aplinkybių, susijusių su jo darbo pareigų vykdymu, darbdavio 2017 m.
lapkričio 14 d. prašyme nurodomais atvejais. Darbdavio pateikti pareiškėjo atleidimo
faktai ir aplinkybės, Profesinės sąjungos nuomone, neįrodo darbdavio teisių ir teisėtų
interesų pažeidimo. VDI Vilniaus teritorinis skyrius 2017 m. gruodžio 11 d. sprendime
taip pat netyrė ir nevertino faktų, susijusių su pareiškėjo veikla profesinėje sąjungoje.
Profesinė sąjunga taip pat teigia, kad darbdavys, naudodamasis dominuojančia padėtimi,
diskriminuoja profesinę sąjungą, jos vadovą, pareiškėją ir tarybos narį, siekdamas pažeminti, sumenkinti ir pakirsti pasitikėjimą jais.
48. Trečiasis suinteresuotas asmuo tvirtina, jog byloje skundžiamas VDI Vilniaus
teritorinio skyriaus 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimas yra baigiamasis viešojo administravimo subjekto administracinis aktas, priimtas tarpinio ir pagalbinio sprendimo
pagrindu.
49. Profesinė sąjunga nurodo, kad AB „Amber Grid“ yra valstybės turto valdytoja,
vykdanti kito valdytojo nurodymus ir privalo racionaliai valdyti, naudoti ir disponuoti jai
patikėtą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Atsižvelgiant į tai, daro išvadą, kad
AB „Amber Grid“ patenka į Darbo kodekso 59 straipsnio 1 dalies išimtį.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:
IV.
50. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Valstybinės darbo inspekcijos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus sprendimo
duoti sutikimą atleisti AB „Amber Grid“ darbuotoją, profesinės sąjungos tarybos narį
H. H. Pirmosios instancijos teismui panaikinus ginčijamą atsakovo sprendimą, apelia308
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cinius skundus pateikė tiek atsakovas Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius, tiek trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Amber Grid“. Apeliaciniuose skunduose iš esmės nesutinkama su pirmosios
instancijos teismo sprendimu, remiantis tuo, kad 1) pareiškėjas neturi teisės skųsti VDI
Vilniaus teritorinio skyriaus duoto sutikimo atleisti darbuotoją, kadangi sistemiškai aiškinant DK 168 straipsnio 3 ir 4 dalis, tokia teisė suteikta tik darbdaviui; 2) pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies ir
Darbo kodekso 168 straipsnio 3 dalies santykį bei nepagrįstai konstatavo, jog dėl sutikimo atleisti darbuotoją turi būti gautas ir profesinės sąjungos sutikimas; 3) pirmosios
instancijos teismas nepagrįstai išplėtė klausimų, vertintinų sprendžiant dėl sutikimo atleisti darbuotoją, kiekį; 4) AB „Amber Grid“ nėra valstybės valdoma įmonė, todėl DK
59 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtis neturi būti taikoma.
Dėl pareiškėjo teisės skųsti VDI teritorinio padalinio vadovo sprendimą duoti
sutikimą
51. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad pareiškėjas neturi teisės skųsti VDI Vilniaus teritorinio skyriaus sprendimo, kadangi šis sprendimas yra tik tarpinis
dokumentas ir teisinių pasekmių darbuotojui nesukelia. Atsakovo manymu, teisines pasekmes pareiškėjui sukeltų tik trečiojo suinteresuoto asmens AB „Amber Grid“ sprendimas atleisti asmenį, jeigu toks būtų priimtas. Atsakovo teigimu, vien tai, jog atsakovas
ginčijamu sprendimu davė sutikimą atleisti pareiškėją, savaime nereiškia, jog trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Amber Grid“ tokį sprendimą priims. Be to, atsakovo manymu,
sistemiškai aiškinant DK 168 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas, teisė apskųsti VDI teritorinio skyriaus sprendimą yra suteikta tik darbdaviui, kai yra atsisakoma suteikti sutikimą
atleisti darbuotoją – profesinės sąjungos atstovaujamojo organo narį.
52. Darbo kodekso 168 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad darbuotojų atstovavimą
įgyvendinantys asmenys laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos, palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų
būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, be Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam
priklausančioje teritorijoje yra darbdavio darbovietė, vadovo sutikimo. Darbdavio motyvuotą prašymą suteikti sutikimą nutraukti darbo sutartį ar pakeisti būtinąsias darbo
sutarties sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovas turi išnagrinėti ir darbdaviui pateikti atsakymą per dvidešimt darbo dienų nuo pareiškimo gavimo
dienos. Darbuotojai ar jų atstovai savo iniciatyva arba Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo prašymu turi teisę pateikti savo nuomonę. Valstybinės darbo
inspekcijos teritorinio skyriaus vadovas suteikia sutikimą nutraukti darbo sutartį ar pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, jeigu darbdavys pateikia duomenis apie tai, kad
darbo sutarties nutraukimas ar būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimas nėra susijęs su
darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla, darbuotojo nediskriminuoja dėl jo
vykdomos darbuotojų atstovavimo veiklos ar narystės profesinėje sąjungoje. Valstybinės
darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovas, gavęs darbdavio motyvuotą prašymą, apie
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tai informuoja darbuotojų atstovaujamąjį organą ir patį darbuotoją, dėl kurio pateiktas
prašymas, ir nustato ne trumpesnį kaip penkių darbo dienų terminą darbuotojų atstovų ir paties darbuotojo nuomonei pateikti. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Darbo sutartis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis negali būti nutraukta tol, kol vyksta darbo ginčas. Per dešimt
darbo dienų nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos darbdavio lygmeniu veikiančios
profesinės sąjungos raštu pateikia valdymo organų narių, kuriems taikomos šios dalies
garantijos, sąrašus darbdaviui, o naujai įsteigtos – ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo
įsteigimo dienos.
53. To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, jog Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sprendimą atsisakyti duoti sutikimą nutraukti darbo sutartį darbdavys gali ginčyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka per trisdešimt dienų. Teismo sprendimo dėl Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sprendimo atsisakyti duoti sutikimą įsiteisėjimas suteikia teisę darbdaviui per vieną mėnesį pradėti darbo sutarties nutraukimo procedūrą šio kodekso nustatyta tvarka. Teismo sprendimo dėl Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus
vadovo sprendimo atsisakyti duoti sutikimą įsigaliojimas savaime nenustato darbo sutarties pasibaigimo teisėtumo.
54. Atsakovo vertinimu, DK 168 straipsnio 4 dalies nuostatos įtvirtinimas reiškia, jog VDI teritorinio skyriaus vadovo sprendimo apskundimo teisė yra suteikta tik
darbdaviui, tuo tarpu darbuotojas tokio sprendimo skųsti neturi teisės, kadangi minėtas
sprendimas yra tik tarpinis procedūrinis sprendimas ir darbuotojui teisinių pasekmių
nesukelia.
55. Šiuo aspektu 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, 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).
56. 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. gegu310
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žės 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).
57. 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
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).
58. Sistemiškai įvertinusi paminėtų DK 168 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintų teisės
normų turinį, išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma atkreipia dėmesį, jog įstatymų leidėjas
išskiria dvejopo pobūdžio VDI teritorinio skyriaus vadovo sprendimus, t. y. duoti sutikimą ir atsisakyti duoti sutikimą.
59. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, VDI teritorinio skyriaus vadovo sprendimas duoti sutikimą atleisti iš darbo ar pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas gali
būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka tiek darbuotojo, tiek darbdavio. VDI teritorinio
skyriaus vadovo sprendimą atsisakyti duoti sutikimą nutraukti darbo sutartį ar pakeisti
būtinąsias darbo sutarties sąlygas ginčyti administraciniame teisme turi teisę darbdavys
per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo. Priešingas šių teisės normų aiškinimas
nepagrįstai apribotų suinteresuotų asmenų, t. y. šiuo atveju darbuotojo, galimybę ginti jų
galbūt pažeistas teises ir būtų nesuderinamas su minėtu teisės į teisminę gynybą universalumo principo aiškinimu.
Dėl VDI sprendime privalomų vertinti klausimų
60. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovo sprendimo turinį, konstatavo, jog šis sprendimas yra nemotyvuotas, be to, jame nevertinti AB „Amber Grid“ prašyme dėl sutikimo atleisti darbuotoją nurodyti numatomo atleidimo argumentai.
61. Šiuo metu galiojančio Darbo kodekso 168 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė,
jog Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovas suteikia sutikimą nutraukti
darbo sutartį ar pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, jeigu darbdavys pateikia duo311
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menis apie tai, kad darbo sutarties nutraukimas ar būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimas nėra susijęs su darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla, darbuotojo
nediskriminuoja dėl jo vykdomos darbuotojų atstovavimo veiklos ar narystės profesinėje
sąjungoje. Įvertinus šios teisės normos turinį, darytina išvada, jog VDI teritorinio skyriaus vadovas, priimdamas sprendimą, turi vertinti tik tai, ar darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla nėra tas veiksnys, kuris nulėmė darbdavio apsisprendimą tokį
darbuotoją atleisti.
62. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas
bylas dėl profesinių sąjungų atstovaujamųjų organų nesutikimo skirti nuobaudą jų nariui –
valstybės tarnautojui, bei aiškindamas Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintą profesinės sąjungos narių, kurie yra išrinkti į renkamuosius profesinės sąjungos
organus, garantiją, ne kartą yra pažymėjęs, jog teisinio reguliavimo dėl profesinių sąjungų
narių garantijų kontekste yra apibrėžiamos ir profesinės sąjungos diskrecijos teisės duoti ar ne sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ribos: profesinė sąjunga šią teisę turi
naudoti tik kaip priemonę apginti savo narius nuo diskriminacijos narystės profesinėje sąjungoje pagrindu, nesant įrodymų, jog tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę
nuobaudą yra neteisėtas, kadangi nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų
teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių tarnautojų darbinės veiklos trūkumus, padarytus pažeidimus (žr., pvz., LVAT 2010 m. liepos 30 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A662-1080/2010; 2012 m. gegužės 10 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A520-2288/2012 ir kt.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra
nurodęs, kad profesinei sąjungai suteikta teisė, sprendžiant klausimą dėl sutikimo atleisti
tarnautoją iš užimamų pareigų, patikrinti, ar tarnautojas atleidžiamas dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams ar dėl veiklos profesinėje sąjungoje, t. y. papildomas profesinės sąjungos renkamo organo narių teisių, atleidžiant juos
iš darbo, apsaugos mechanizmas aiškintinas tik kaip garantija profesinės sąjungos nariams
išvengti diskriminavimo galimybės dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje (žr., pvz., LVAT
2012 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-343/2012, 2015 m. gegužės
20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-2021-520/2015 ir kt.).
63. Panašios pozicijos šiuo klausimu laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
jurisprudencijoje, susijusioje su profesinės sąjungos renkamojo organo atsisakymu duoti
sutikimą atleisti (ar skirti drausminę nuobaudą) šio organo narį (remiantis iki 2017 m.
sausio 1 d. galiojusio Darbo kodekso 134 str. 2 d.). Šio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog teismas, spręsdamas aptariamo pobūdžio ginčą, neturi nagrinėti
galimos būsimos darbo drausmės nuobaudos skyrimo pagrįstumo ir teisėtumo. Darbo
drausmės pažeidimo faktų ir aplinkybių tyrimas tam tikra apimtimi yra reikalingas, nes
to nepadarius nebūtų galima įrodyti nei darbdavio interesų pažeidimo esmingumo, nei
kad darbdavio norima skirti drausminė nuobauda nesusijusi su darbuotojo veikla profesinėje sąjungoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-248/2012). Svarbu tai, kad darbdavio prašyme
nurodomi argumentai siejami ne su darbuotojo, dėl kurio būsimo atleidimo buvo prašoma sutikimo, veikla profesinėje sąjungoje, bet su kitomis darbdaviui ypač aktualiomis
priežastimis <...>. Nagrinėjant aptariamo pobūdžio bylas neanalizuojami, netiriami ir
nenustatinėjami darbuotojo galimo atleidimo iš darbo pagrįstumo faktai. Nutraukdamas
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darbo sutartį, darbdavys veikia savo rizika. Darbo sutarties nutraukimo pagrįstumas ir
teisėtumas gali būti patikrinti tik po to, kai šis veiksmas – darbo sutarties nutraukimas –
įvyksta, o suinteresuotas asmuo pareiškia ieškinį teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Civilinių bylų skyriaus 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2011).
64. Įvertinus galiojantį teisinį reglamentavimą ir nuosekliai vystomą teismų praktiką, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog priimdamas sprendimą, atsakovas VDI
Vilniaus teritorinis skyrius turėjo vertinti tik tai, ar AB „Amber Grid“ siekis atleisti H. H.
nėra susijęs su jo veikla profesinėje sąjungoje. Tuo tarpu išsamus bendrovės prašyme išdėstytų aplinkybių, susijusių su darbuotojo darbo kokybe, terminų laikymusi, santykiais
su kitų skyrių darbuotojais ir kt., vertinimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.
65. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimą, konstatuoja, kad ginčijamame sprendime pirmosios instancijos teismas VDI
Vilniaus teritorinio skyriaus sprendimo visiškai nevertino siekiamo atleisti darbuotojo
nediskriminavimo požiūriu, t. y. pirmosios instancijos teismas netyrė, ar VDI Vilniaus
teritorinis skyrius, nuspręsdamas duoti sutikimą atleisti AB „Amber Grid“ darbuotoją H.
H., vertino darbdavio nurodytus argumentus tuo aspektu, ar darbdavio išdėstyti atleidimo argumentai nėra susiję su darbuotojo veikla profesinėje sąjungoje, bei ar darbuotoją
atleisti siekiama ne dėl jo vykdomos darbuotojų atstovavimo veiklos.
66. Įvertinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos
teismas VDI Vilniaus teritorinio skyriaus sprendimą panaikino, neištyręs tokio pobūdžio
bylai reikšmingų aplinkybių. Toks sprendimas negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu,
todėl turi būti panaikintas, o byla grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atitinkamai atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniai skundai tenkintini
iš dalies.
Dėl Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies ir DK 168 straipsnio 3 dalies
santykio
67. Pažymėtina, kad teisme nagrinėjamo administracinio ginčo ribos apibrėžiamos pareiškėjo skundo (prašymo) reikalavimais, nustatyta tvarka teismo priimtais nagrinėti (ABTĮ 24, 25, 33 str.). Pareiškėjas, teikdamas skundą dėl viešojo administravimo
subjekto sprendimo, turi teisę pasirinkti įstatyme nustatytą jo pažeistos teisės gynimo
būdą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo reikalavimo turinys bei jo pozicija, išreikšta bylos
nagrinėjimo metu, patvirtina, kad pareiškėjas siekė, jog būtų panaikintas atsakovo VDI
Vilniaus teritorinio skyriaus sprendimas, suteikiantis teisę darbdaviui jį atleisti iš užimamų pareigų.
68. Kaip matyti iš DK 168 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto teisinio reglamentavimo,
2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Darbo kodekso redakcijai, darbdavys, ketindamas
atleisti iš darbo darbuotojų atstovavimą įgyvendinantį asmenį, turi gauti Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sutikimą nutraukti darbo sutartį su tokiu asmeniu, o Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sprendimas gali būti
skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka.
69. Nurodytos teisės normos analizė leidžia daryti neabejotiną išvadą, jog administraciniuose teismuose ABTĮ nustatyta tvarka gali būti ginčijami tik VDI teritorinio
skyriaus vadovo priimti sprendimai, ir tik tuo aspektu, ar darbdavio siekis atleisti dar313
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buotoją ar pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas nėra susijęs su darbuotojo vykdoma
darbuotojų atstovavimo veikla, darbuotojo nediskriminuoja dėl jo vykdomos darbuotojų
atstovavimo veiklos ar narystės profesinėje sąjungoje. Tuo tarpu ginčų, kilusių iš pareiškėjo nurodomų Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies
nuostatų, nagrinėjimas priskirtinas bendrosios instancijos teismų kompetencijai ir nėra
šios bylos nagrinėjimo dalykas.
70. Taigi šio administracinio ginčo rėmai – tik DK 168 straipsnio 3 dalies norma.
Šioje byloje nėra sprendžiamas garantijų, įtvirtintų Profesinių sąjungų įstatyme, užtikrinimo klausimas. Todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo spręsti ginčo dėl Profesinių
sąjungų įstatymo taikymo. Pažymėtina, kad teisės aktuose VDI teritorinio skyriaus vadovui nėra nustatyta pareiga tikrinti profesinės sąjungos sutikimą, todėl pirmosios instancijos teismas, sprendime konstatuodamas priešingai, nepagrįstai išplėtė tiek įstatymuose
įtvirtintą VDI teritorinio skyriaus vadovo kompetenciją, tiek administraciniuose teismuose nagrinėtino ginčo ribas.
Dėl AB „Amber Grid“ teisinės formos ir DK 59 straipsnio 1 dalies taikymo
71. Šioje byloje taip pat keliamas ginčas dėl AB „Amber Grid“ galimybės atleisti
pareiškėją remiantis DK 59 straipsniu. Apeliantų nuomone, nėra pagrindo išplėsti Darbo
kodekso 59 straipsnio 1 dalyje įvardytų juridinių asmenų, kuriems draudžiama nutraukti
darbo sutartis šioje normoje nurodytu pagrindu, sąrašą.
72. DK 59 straipsnyje yra reglamentuotas darbo sutarties nutraukimas darbdavio
valia. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog darbdavys, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar
savivaldybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir
Lietuvos banką, turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju dėl priežasčių, nenurodytų šio kodekso 57 straipsnio 1 dalyje, įspėjęs prieš tris darbo dienas ir sumokėjęs ne mažesnę kaip šešių mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
73. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi DK 168 straipsnio 3 dalies ir 59 straipsnio 1 dalies nuostatų turinį, konstatuoja, jog Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio
padalinio vadovo kompetencija apibrėžta tik darbdavio prašymo pagrįstumo tikrinimu
darbuotojo nediskriminavimo aspektu. Tuo tarpu DK 59 straipsnio nuostatų taikymo pagrįstumas ar nepagrįstumas patenka į individualaus darbo ginčo nagrinėjimo sritį. Todėl
vertinant VDI teritorinio padalinio vadovo sprendimo teisėtumą, DK 59 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškinimas nepatenka į nagrinėjamo ginčo kompetenciją.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
74. Apeliaciniame skunde trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Amber Grid“ prašo priteisti jam iš pareiškėjo patirtų proceso išlaidų atlyginimą. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos
proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju galutinis procesinis sprendimas šios administracinėje byloje dar nėra priimtas, todėl šalis neįgijo teisės į bylinėjimosi
išlaidų atlyginimą.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus apeliacinį skundą patenkinti
iš dalies.
Trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Amber Grid“ apeliacinį skundą
patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 11 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
Nutartis neskundžiama.
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Europos Sąjungos Bendrasis Teismas:
raidos fragmentai ir aktualijos
Ieva Jasinauskaitė1
Prof. dr. (HP) Virgilijus Valančius2

Įvadas
Europos Sąjungos (toliau – ir ES3) teisminė institucija – Teisingumo Teismas4 –
buvo įkurta 1952 m. Liuksemburge. Nuo šio laiko, per beveik septynis dešimtmečius, šio
teismo sudėtis bei kompetencija ne kartą keitėsi, atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius.
Šiandien ES kylančius teisminius ginčus sprendžia Europos Sąjungos Teisingumo teismas, sudarytas iš dviejų teismų: Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo, kurių kiekvienas turi atskirą jurisdikciją. Didžiausias dėmesys Lietuvos teisinėje literatūroje (ne išimtis
ir užsienio autorių darbai) dažniausiai skiriamas Teisingumo Teismui, kuris, be kita ko,
nagrinėja apeliacinius skundus dėl Bendrojo Teismo priimamų sprendimų bei yra atsakingas už vienodo ES teisės aiškinimo valstybėse narėse užtikrinimą. Tai dažnai lemia
mažesnį Bendrojo Teismo žinomumą ar netgi informacijos trūkumą apie jo veiklą, nors
jo plati kompetencija lemia svarbų indėlį į ES teisės plėtotę ir įvairių Europai aktualių
klausimų sprendimą.
Šio straipsnio tikslas – pristatyti Bendrojo Teismo veiklą tiek iš istorinės retrospektyvos, tiek iš dabartinės pozicijos. Bendrojo Teismo įsteigimo aplinkybės bei vystymosi
etapai leidžia suvokti jo reikalingumą nulėmusius motyvus bei reikšmę ir vietą šiandieninėje ES teismų sistemoje. Straipsnyje taip pat bus trumpai apžvelgiamos ryškiausios pastarojo laikotarpio Bendrojo Teismo bylos, kurios iliustruoja jo veiklos ypatybes bei plačią
jurisdikciją.

Bendrojo Teismo kompetencijos raida ir indėlis į ES teisės vystymą
Bendrojo Teismo istorija prasidėjo 1988 m. spalio 24 d., Europos Bendrijų
Tarybai priėmus sprendimą5 įsteigti Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismą (to1
2
3

4
5

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjo asistentė-teisininkė.
Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjas.
Terminas „Europos Sąjunga“ straipsnyje vartojamas plačiąja prasme, neapibrėžiant konkretaus laikotarpio, t. y. jis apima tiek dabartinę Europos Sąjungą, tiek jos pirmtakes (Europos anglių ir plieno bendriją,
Europos atominės energetikos bendriją, Europos ekonominę bendriją, Europos bendrijas, Europos bendriją). Nuorodos į anksčiau egzistavusį pavadinimą vartojamos siekiant pabrėžti, jog kalbama apie praėjusį istorinį laikotarpį.
Terminas „Teisingumo Teismas“ šiame straipsnyje vartojamas, kalbant tiek apie dabartinį Teisingumo
Teismą (kartu su Bendruoju Teismu sudarantį Europos Sąjungos Teisingumo Teismą), tiek apie anksčiau
egzistavusius jo pirmtakus.
1988 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo įsteigimo
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liau – ir Pirmosios instancijos teismas6), kuris savo veiklą pradėjo 1989 m. spalio 31 d.
Pagrindinis šio teismo įsteigimo tikslas buvo išlaikyti ir pagerinti teisminės kontrolės tuometinėse Europos Bendrijose kokybę ir efektyvumą. Iki tol vienintelė Europos
Bendrijų teisminė institucija buvo Teisingumo Teismas, kuriam dėl didėjančio bylų
kiekio darėsi vis sunkiau tinkamai atlikti jam priskirtas funkcijas. Viena vertus, nuolat
augantis bylų skaičius 1988 m. jau buvo lėmęs itin padidėjusią bylų nagrinėjimo trukmę. Kita vertus, teigiama, kad itin sudėtingo faktų vertinimo reikalaujančiose bylose Teisingumo Teismas nebebuvo pajėgus užtikrinti aukštos kokybės teisinę apsaugą7.
Minėtame sprendime dėl Pirmosios instancijos teismo įsteigimo buvo nurodyti keli šio
naujo teismo įkūrimo tikslai: 1) pagerinti asmenų teisminę apsaugą tais atvejais, kai ieškinių išnagrinėjimui yra reikalingas atidus sudėtingų aplinkybių ištyrimas; ir 2) išlaikyti Bendrijos teisminės kontrolės kokybę ir veiksmingumą, sudarant Teisingumo Teismui
galimybę sutelkti visą dėmesį į jo esminio uždavinio vykdymą, t. y. vieningo Bendrijos
teisės aiškinimo užtikrinimą.
Ilgainiui tiek Bendrojo Teismo sudėtis, tiek jo kompetencija keitėsi – teisėjų skaičius augo, o priskirtų nagrinėti bylų ratas plėtėsi. Iš pradžių jį sudarė po vieną atstovą iš
kiekvienos valstybės narės (tuo metu ES priklausė dvylika valstybių narių). Didėjant valstybių narių skaičiui, daugėjo ir Bendrajame Teisme dirbančių teisėjų. Be to, teisėjų skaičius pastaruoju metu ženkliai didėja dėl jau kelerius metus vykstančios Bendrojo Teismo
reformos, kurią nulėmė itin sparčiai augantis gaunamų bylų skaičius (tam įtaką, žinoma,
padarė ir išaugusi teismo kompetencija) bei poreikis didinti teismo darbo efektyvumą.
Pabaigus įvykdyti šią reformą 2019 m. rugsėjį, Bendrajame Teisme turėtų dirbti po du
teisėjus iš kiekvienos ES valstybės narės. Taigi, kai visos valstybės narės bus delegavę po
du teisėjus, nuo įsteigimo iki šių dienų Bendrojo Teismo teisėjų skaičius bus padidėjęs
daugiau nei keturis kartus.
Pagal minėtu 1988 m. sprendimu tuometiniam Pirmosios instancijos teismui suteiktą kompetenciją, galima sakyti, jog tai buvo pirmasis ES specializuotas teismas.
Įsteigimo pradžioje jam suteikta gana siaura kompetencija – nagrinėti konkurencijos,
valstybės tarnautojų bylas, taip pat tam tikrus Europos Komisijai (toliau – ir Komisija)
pareikštus ieškinius8. Be to, turėjusių teisę kreiptis į Pirmosios instancijos teismą subjektų
ratas taip pat buvo gana ribotas – tik fiziniai ir juridiniai asmenys, bet ne valstybės narės.
Tačiau jau 1993 m.9 Pirmosios instancijos teismo kompetencija buvo ženkliai išplėsta.
6

7
8

9
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(88/591/EAPB, EEB, Euratomas), OL L 319, 1988, p. 1–8, Specialusis leidimas lietuvių kalba: 1 sk., 1 t., p.
181–188.
Straipsnyje terminas „Bendrasis Teismas“ bus vartojamas kalbant apie šį teismą plačiąja prasme, t. y. neapibrėžiant konkretaus jo veiklos etapo. Terminas „Pirmosios instancijos teismas“ bus vartojamas, kalbant
apie konkretų teismo veiklos laikotarpį, t. y. nuo jo įsteigimo 1988 m. iki tapimo Bendruoju Teismu 2009
m.
LENAERTS, K., MACELIS, I., GUTMAN, K. EU Procedural Law. Oxford: Oxford University Press, 2014,
p. 31–32.
Pagal 1988 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimą dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo
įsteigimo, Bendrajam Teismui, be konkurencijos ir viešosios tarnybos bylų, buvo suteikta kompetencija
nagrinėti, kiek tai susiję su Europos anglių ir plieno bendrijos sutartimi, įmonių ar asociacijų
pateikiamus ieškinius dėl mokesčių, gaminių, kainų, ribojančių susitarimų, sprendimų ar praktikos ir
koncentracijos.
1993 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 88/591/EAPB (EEB,
Euratomas) dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo įsteigimo, OL L 144, 1993, p. 21–22,
Specialusis leidimas lietuvių kalba: 1 sk., 1 t., p. 244–245.
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Šiuo momentu jis tapo teismu, apimančiu bene visus „bendro pobūdžio“ ginčus, t. y. jo
veikla nebepasižymėjo tik siaura jurisdikcija tam tikruose ES ginčuose. Apibendrinant,
nuo 1993 m. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo ginčus dėl įvairaus pobūdžio ES
institucijų sprendimų panaikinimo bei jų neveikimo, taip pat dėl ES institucijų padarytos
žalos atlyginimo bei jau minėtus ES tarnautojų ginčus su administracija. Toks kompetencijos išplėtimas buvo, be kita ko, viena iš priežasčių, dėl kurių vėliau dalimi ES kalbų (pavyzdžiui, lietuvių, anglų, ispanų k.) šis teismas buvo pavadintas būtent „Bendruoju
Teismu“10.
Po Nicos sutarties11 įsigaliojimo 2003 m. vasario 1 d., Pirmosios instancijos teismo
kompetencija dar labiau išaugo. Būtent po Nicos sutarties buvo išplėstas į šį teismą galinčių kreiptis subjektų ratas – Pirmosios instancijos teismui suteikti įgaliojimai nagrinėti ir
tam tikrus valstybių narių ieškinius. Į šį teismą nuo šiol galėjo kreiptis iš esmės visi – ES
valstybės narės, ES institucijos, ES tarnautojai ar bet kokie fiziniai ar juridiniai asmuo,
atitinkantys nustatytus procesinius reikalavimus. Be to, Nicos sutartimi taip pat buvo
įtvirtintas teisinis pagrindas galimybei perduoti Bendrajam Teismui dalį Teisingumo
Teismo kompetencijos dėl prejudicinių sprendimų priėmimo. Nors toks perdavimas iki
šiol nėra įgyvendintas, diskusijos apie jo reikalingumą netyla ir šiandien, ypač turint
galvoje nuolat augantį Teisingumo Teismo krūvį bei jam dėl to kylančius iššūkis. Beje,
Nicos sutartimi numačius galimybę steigti specializuotus teismus, 2004 m. buvo įsteigtas
Tarnautojų teismas. Tai lėmė, jog Pirmosios instancijos teismas nebenagrinėjo tarnautojų
ginčų pirmąja instancija, ir jam buvo perduota Teisingumo Teismo kompetencija nagrinėti apeliacinius skundus šiose bylose. Kitaip tariant, Pirmosios instancijos teismas nebebuvo vien „pirmosios instancijos teismas“ – nuo tada jis įgavo ir apeliacinio teismo funkcijų. Tai taip pat prisidėjo prie vėlesnio jo pavadinimo keitimo priežasčių.
Tolesni kompetencijos papildymai buvo susiję su 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusios Lisabonos sutarties12 inicijuotais pokyčiais, tačiau jie nagrinėjamų ginčų apimties itin
reikšmingai nepakeitė. Po Lisabonos sutarties struktūriškai atsirado nauja ES teisminė
institucija – ES Teisingumo Teismas, į kurio sudėtį, be Teisingumo Teismo ir Tarnautojų
teismo, įėjo ir Bendrasis Teismas, t. y. naują pavadinimą įgijęs Pirmosios instancijos teismas. Lisabonos sutartimi, be kita ko, buvo įtvirtinta principinė nuostata, jog ES
Teisingumo Teismo jurisdikcijai turi priklausyti visos ES veiklos sritys, išskyrus bendrą
užsienio ir saugumo politiką. Lisabonos sutartimi įtvirtinta nauja institucinė ES sandara
(Europos investicijų bankas bei Europos Vadovų Taryba oficialiai pripažintos ES institucijomis) taip pat lėmė ir dar šiek tiek išplėstą Bendrojo Teismo nagrinėjamų ginčų ratą.
Nepaisant sisteminių Bendrojo Teismo kompetencijos evoliucijos etapų, pažymėtina, jog jo kompetencija ne kartą natūraliai plėtėsi ir įsteigus naujus ES institucinius darinius. Pavyzdžiui, 1993 m. buvo įkurta ES Intelektinės nuosavybės tarnyba, kurios priimamų sprendimų ginčijimas Bendrajame Teisme lemia intelektinės nuosavybės apsaugos
bylų nagrinėjimą šiame teisme. Panašūs pavyzdžiai galėtų būti ir Bendrijos augalų veislių
10 JAEGER, M. Bendrojo Teismo indėlis kuriant Europą. Europos Teisingumo Tinklas. Forumo, organizuoto
Romos sutarčių pasirašymo 60-ųjų metinių proga, dokumentai. Liuksemburgas, 2017 m. kovo 27 d., p.
102.
11 2001 m. vasario 26 d. pasirašyta Nicos sutartis, iš dalies pakeičianti Europos Sąjungos sutartį, Europos
Bendrijų steigimo sutartis ir tam tikrus su jomis susijusius aktus, OL C 80, 2001, p. 1.
12 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašyta Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir
Europos bendrijos steigimo sutartį, OL C 306, 2007, p. 1–271.
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tarnybos įsteigimas 1995 m., Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimas 2007 m.,
Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos
bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įsteigimas 2011 m., ir kt.
Galiausiai, paskutiniai svarbūs Bendrojo Teismo kompetencijos ir struktūros pakeitimai įvyko visai neseniai. 2015 m. pabaigoje priimtu reglamentu13 buvo nuspręsta
nuo 2016 m. rugsėjo mėn. panaikinti Tarnautojų teismą, ES tarnautojų ieškinius perduodant (tiksliau – sugrąžinant, kadangi, kaip minėta, tai yra buvusi šio teismo kompetencija) nagrinėti pirmąja instancija Bendrajam Teismui. Taigi Bendrasis Teismas šiuo metu
nagrinėja bendrąja prasme visus fizinių ir juridinių asmenų ginčus su ES viešąja administracija bei tam tikrus valstybių narių ieškinius14.
Pažymėtina, kad nors Bendrasis Teismas veikia kaip pirmosios instancijos teismas, kurio sprendimai vėliau gali būti peržiūrimi Teisingumo Teismo, jis taip pat reikšmingai prisideda prie ES jurisprudencijos formavimo. Galima išskirti kelis pagrindinius
Bendrojo Teismo įtakos ES teisės aiškinimui ir taikymui aspektus15.
Visų pirma, nagrinėdamas bylas pirmąja instancija, Bendrasis Teismas suteikia impulsą tam tikriems jurisprudencijos pokyčiams. Jei Teisingumo Teismas vėliau patvirtina
Bendrojo Teismo pasiūlytus išaiškinimus, šie vienareikšmiškai nugula į ESTT jurisprudencijos katalogą. Pavyzdžiui, žymiosiose Airtours prieš Komisiją16, Schneider Electric
prieš Komisiją17 ir Tetra Laval BV prieš Komisiją18 bylose Bendrasis Teismas, panaikinęs
ginčytus Komisijos sprendimus, įtvirtino naują, griežtesnį įrodinėjimo standartą tais
atvejais, kai Komisija priima sprendimą uždrausti koncentraciją. Teisingumo Teismas,
išnagrinėjęs apeliacinį skundą Tetra Laval BV prieš Komisiją19 byloje (kitose minėtose
dvejose bylose Bendrojo Teismo sprendimai nebuvo apskųsti), paliko galioti Bendrojo
Teismo sprendimą ir pritarė jame išdėstytiems išaiškinimams dėl Komisijai taikomos įro13 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo
iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, OL L 341, 2015, p.
14–17.
14 Siekiant tiksliau įvardyti Bendrojo Teismo kompetenciją, ją galima suskirstyti į keletą grupių: 1) fizinių ar
juridinių asmenų pareikšti ieškiniai dėl ES institucijų, įstaigų ar organų teisės aktų, kurie šiems asmenims
yra skirti arba kurie tiesiogiai ir konkrečiai su jais susiję, panaikinimo, o taip pat dėl reglamentuojančio
pobūdžio teisės aktų, kurie tiesiogiai susiję su šiais asmenimis, ir dėl kurių nereikia patvirtinti įgyvendinančių priemonių; be to, šių asmenų pareikšti ieškiniai dėl minėtų institucijų, įstaigų ar organų neveikimo; 2) valstybių narių pareikšti ieškiniai Komisijai; 3) valstybių narių pareikšti ieškiniai Tarybai dėl
teisės aktų, priimtų valstybės pagalbos, prekybos apsaugos priemonių („dempingo“) srityse, ir dėl teisės
aktų, kuriais ji vykdo įgyvendinimo įgaliojimus; 4) ieškiniai dėl ES institucijų, įstaigų arba organų ar jų
tarnautojų padarytos žalos atlyginimo; 5) ieškiniai, grindžiami ES sudarytomis sutartimis, kurios aiškiai
numato Bendrojo Teismo kompetenciją; 6) ieškiniai intelektinės nuosavybės srityje, pareikšti Europos
Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) ir Bendrijos augalų veislių tarnybai (BAVT); 7) ES
institucijų ir jų darbuotojų ginčai dėl darbo santykių ir socialinės apsaugos sistemos.
Pateikiant šį Bendrojo Teismo kompetencijos suskirstymą, remtasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
interneto svetainėje esančia informacija. Prieiga per internetą: <https://curia.europa.eu>.
15 Plačiau žr., pavyzdžiui, JAEGER, M. Bendrojo Teismo indėlis kuriant Europą. Europos Teisingumo
Tinklas. Forumo, organizuoto Romos sutarčių pasirašymo 60-ųjų metinių proga, dokumentai.
Liuksemburgas, 2017 m. kovo 27 d., p. 101–107.
16 2002 m. birželio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Airtours prieš Komisiją, T-342/99.
17 2002 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Schneider Electric prieš Komisiją,
T-77/02.
18 2002 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Tetra Laval prieš Komisiją, T-5/02.
19 2005 m. vasario 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Tetra Laval, C-12/03 P.
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dinėjimo pareigos.
Antra, reikia pažymėti, jog Teisingumo Teismas vertina tik teisės klausimus, ir
tai reiškia, jog Bendrojo Teismo atliktas faktų vertinimas iš esmės nėra peržiūrimas, o
kartu – būtent Bendrasis Teismas formuoja praktiką įrodymų vertinimo srityje. Tai ypač
svarbu, pavyzdžiui, konkurencijos bylose, kurioms būdingas sudėtingas faktinis kontekstas ir faktų peržiūra bei įvertinimas sudaro itin reikšmingą bylos dalį. Kitas pavyzdys
galėtų būti su intelektinės nuosavybės apsauga susijusios bylos. Vertinant, ar gali ES egzistuoti tam tikro prekių ženklo registracija, esminė užduotis yra visapusiškai išnagrinėti
tokį prekių ženklą ar palyginti jį su kitais prekių ženklais, kurie jau yra įregistruoti ES,
kitaip sakant, atlikti nuodugnų faktinių aplinkybių tyrimą. Tai lemia, kad tam tikrų vertinimų atžvilgiu Bendrasis Teismas yra vienintelis teismas.
Trečia, ne visi Bendrojo Teismo priimti sprendimai yra patikrinami apeliacinėje instancijoje – pastaraisiais metais statistiškai būdavo apskundžiama kiek mažiau nei
trečdalis visų Bendrojo Teismo priimtų sprendimų20. Taigi tam tikrais teisės klausimais
nesant išsakytos Teisingumo Teismo nuomonės, Bendrojo Teismo išaiškinimai tampa
vieninteliais orientyrais ES teisę taikantiems subjektams bei vėlesnius ginčus nagrinėjantiems patiems Bendrojo Teismo teisėjams. Vienas žinomiausių pavyzdžių, kada Bendrojo
Teismo sprendimas nebuvo apskųstas Teisingumo Teismui – garsioji Microsoft prieš
Komisiją21 bylą, kurioje Microsoft ginčijo Komisijos sprendimą šiai įmonei skirti tuo
metu rekordinę – 497 milijonų eurų – baudą už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi. Nors Bendrasis Teismas tik iš dalies patenkino Microsoft ieškinį dėl Komisijos sprendimo, nei Microsoft, nei Komisija Teisingumo Teismui apeliacinio skundo nepateikė.

Bendrojo Teismo jurisdikcija šiandien: aktualios praktikos apžvalga
Bendrasis Teismas, kaip ginčus tarp asmenų ir ES institucijų (t. y. ES viešosios
administracijos) nagrinėjantis organas, bendrąja prasme galėtų būti vadinamas ES administraciniu teismu. Bendrojo Teismo paralelė su administraciniais teismais teisinėje literatūroje įžvelgiama jau nuo anksčiau minėto jo kompetencijos išplėtimo 1993 m.22 Toliau
straipsnyje bus apžvelgiami Bendrajam Teismui priskirtų nagrinėti bylų pavyzdžiai,
taip atskleidžiant jo funkcijų įvairiapusiškumą ir plačią nagrinėjamų ginčų tematiką
bei atkreipiant dėmesį į įdomesnius jo praktikos elementus. Siekiant atspindėti naujausią teismo praktiką, bus pasitelkiami 2015–2019 m.23 priimti sprendimai bei statistiniai
duomenys24.
Svarbią Bendrojo Teismo nagrinėjamų bylų dalį šiandien sudaro ginčai intelektinės
nuosavybės srityje. Tai atvejai, kai asmenys skundžia ES Intelektinės nuosavybės tarnybos
20 Bendrojo Teismų priimtų sprendimų, dėl kurių buvo pateiktas apeliacinis skundas, procentinė išraiška:
2018 m. – 27%, 2017 m. – 22 %, 2016 m. – 26 %, 2015 m. – 27 %.
21 2007 m. rugsėjo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Microsoft prieš Komisiją, T-201/04.
22 LENAERTS, K., MACELIS, I., GUTMAN, K. EU Procedural Law. Oxford: Oxford University Press, 2014,
p. 32.
23 Šioje ir kitose straipsnio vietose nurodant 2015–2019 m. laikotarpį, remiamasi duomenimis, užfiksuotais
nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.
24 Straipsnyje minimi statistiniai skaičiavimai yra atlikti autorių, remiantis Bendrojo Teismo statistiniais
duomenimis, užfiksuotais iki 2019 m. kovo 31 d.
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(EUIPO) priimtus sprendimus, pavyzdžiui, dėl atsisakymo registruoti tam tikrus prekės
ženklus ar dėl jau atliktų registracijų panaikinimo, ir pan. Apžvelgsime keletą reprezentatyvių bylų šioje srityje.
Dažni atvejai Bendrojo Teismo praktikoje yra ginčai dėl bandymo įregistruoti prekių ženklus, kurie būtų itin panašūs į garsius bei populiarius prekių ženklus, ir
taip „pasišildyti svetimos šlovės spinduliuose“. Kaip vieną iš įdomesnių pastaruoju laikotarpiu Bendrojo Teismo nagrinėtų atvejų, galima paminėti ginčą dėl prekių ženklo
MACCOFFEE įregistravimo. 2016 m. liepos 5 d. priimtame sprendime byloje Future
Enterprises prieš EUIPO (T‑518/13) Bendrasis Teismas nusprendė, kad, kiek tai susiję su
maisto prekėmis arba gėrimais, McDonald’s prekių ženklų geras vardas gali sukliudyti
įregistruoti prekių ženklus, apimančius priešdėlius „Mac“ arba „Mc“ su maisto produkto
arba gėrimo pavadinimu. Todėl Bendrasis Teismas pritarė Europos Sąjungos intelektinės
nuosavybės tarnybai, kuri McDonald’s prašymu pripažino prekių ženklo MACCOFFEE
registraciją maisto produktams ir gėrimams negaliojančia. Bendrasis Teismas pateikė
įdomių išaiškinimų ir 2017 m. gruodžio 7 d. sprendime byloje The Coca-Cola Company
prieš EUIPO (T-61/16), kurioje ginčas taip pat kilo dėl bandymo galbūt pasinaudoti garsaus prekės ženklo žinomumu. Šis ginčas buvo susijęs su atmestu Coca Cola protestu
dėl žymens „Master“, kuriame naudojamas toks pat kaip ir Coca Cola šriftas gėrimų ir
maisto produktų prekyboje, registracijos kaip ES prekių ženklo. Nors žymuo „Master“
šiuo metu naudojamas panašiu būdu kaip Coca-Cola Sirijoje ir Artimuosiuose Rytuose,
Bendrojo Teismo vertinimu, egzistuoja rimtas pavojus, jog šis ženklas tokiu pat būdu bus
naudojamas ir ES. Kadangi tokia ekonominio parazitavimo rizika nebuvo tinkamai įvertinta, EUIPO Apeliacinės tarybos sprendimas dėl Coca Cola pareikšto protesto atmetimo
buvo panaikintas. Prekių ženklo registracijai kelią užkirsti gali ne tik jo panašumas į kitą
prekių ženklą, bet ir nesuderinamumas su visuomenėje nusistovėjusiomis moralinėmis
vertybėmis. Tokį atvejį Bendrasis Teismas nagrinėjo 2018 m. kovo 15 d. sprendime byloje
La Mafia Franchises prieš EUIPO - Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17).
Ginčas šioje byloje buvo susijęs su prekių ženklu, kuris buvo sudarytas iš kvadrato formos juodo fono, kurio viduje yra baltai užrašyti žodiniai elementai „la mafia“ ir „se sienta a la mesa“ (išvertus iš ispanų kalbos, šie žodžiai reiškia „mafija” ir „sėda prie stalo“),
o už jų matyti raudonos rožės atvaizdas. Bendrasis Teismas pritarė EUIPO sprendimui
pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia dėl jo prieštaravimo viešajai tvarkai, kadangi prekių ženklas nurodo nusikalstamą organizaciją, perteikia iš esmės teigiamą šios organizacijos įvaizdį ir taip subanalina šios organizacijos keliamą rimtą grėsmę
pagrindinėms ES vertybėms.
Bendrasis Teismas daugeliui nuo seno kelia asociacijas su ginčais konkurencijos teisės srityje. Galbūt taip yra dėl to, jog, kaip minėta, įsteigimo pradžioje Bendrojo Teismo
kompetencija buvo gerokai siauresnė nei šiandien, ir didžiąją dalį jo nagrinėjamų bylų
sudarė būtent konkurencijos bylos. Be to, vienos žymiausių, didžiausių ir sudėtingiausių
bylų, nagrinėtų Bendrojo Teismo, taip pat dažniausiai būdavo su konkurencijos taisyklių
pažeidimais susijusios bylos. Nors konkurencijos bylos iš tiesų sudaro svarbią Bendrojo
Teismo išnagrinėjamų bylų dalį, visgi „liūto dalimi“ šios srities šiandien pavadinti neišeitų – per paskutinius penkerius metus su konkurencijos teise susijusių išnagrinėtų bylų
kiekis sudarė apie 11 procentų bendro išnagrinėto bylų kiekio. Nagrinėdamas su konkurencijos teise susijusias bylas, Bendrasis Teismas susiduria su įvairaus pobūdžio ginčais, t.
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y. dėl Komisijos sprendimų dėl baudų už draudžiamus susitarimus tarp ūkio subjektų ar
jų piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, taip pat dėl Komisijos sprendimų valstybės
pagalbos ar koncentracijų kontrolės srityje.
Iš pastarojo laikotarpio sprendimų kartelių srityje paminėtinas, pavyzdžiui,
2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Air Canada ir kt. prieš
Komisiją (T-9/11). Juo buvo panaikintas Komisijos sprendimas, kuriuo už dalyvavimą
kartelyje krovinių vežimo oro transportu rinkoje kelioms oro transporto bendrovėms
buvo paskirtos baudos (apie 790 mln. eurų). Bendrojo Teismo sprendimas buvo grindžiamas tuo, kad Komisijos sprendime buvo prieštaravimų, dėl kurių pažeista oro transporto bendrovių teisė į gynybą. Kalbant apie piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, paminėtini 2018 m. gruodžio 13 d. priimti sprendimai bylose Deutsche Telekom AG
prieš Komisiją (T-827/14)25 ir Slovak Telekom a.s. prieš Komisiją (T-851/14)26, kuriuose
Bendrasis Teismas pritarė Komisijos išvadoms, kad įmonės Slovak Telekom ir Deutsche
Telekom, tiekusios plačiajuosčio ryšio paslaugas Slovakijos rinkoje, piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi. Konkurencija buvo pažeidžiama atsisakant suteikti atsietąją prieigą prie Slovak Telekom vietinės linijos ir nustatant nesąžiningus tarifus kitiems operatoriams. Tačiau Bendrasis Teismas visgi sumažino Komisijos šioms įmonėms paskirtas
baudas, nustatęs tam tikrus Komisijos tyrimo ir įrodinėjimo pareigos įgyvendinimo trūkumus. Koncentracijų kontrolės srityje svarbus buvo 2017 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo
priimtas sprendimas United Parcel prieš Komisiją (T-194/13)27 byloje, kurioje pateiktu
ieškiniu buvo prašoma panaikinti sprendimą, kuriuo Komisija su vidaus rinka ir Europos
ekonominės erdvės (EEE) susitarimu nesuderinama pripažino dviejų bendrovių, veikiančių tarptautinių mažų siuntų skubaus pristatymo paslaugų rinkose, koncentraciją.
Bendrasis Teismas panaikino šį sprendimą, nustatęs, jog Komisija pažeidė ieškovės teisę į gynybą – Komisijos sprendime naudota ekonometrinė analizė buvo grindžiama kitu
modeliu nei buvo aptartas per administracinę procedūrą vykusias diskusijas, ir ieškovė
nebuvo supažindinta su šiuo galutiniu modeliu. Su valstybės pagalba susijusių ginčų srityje vienas įdomesnių buvo 2017 m. kovo 1 d. sprendimas byloje SNCM prieš Komisiją
(T-454/13). Bendrasis Teismas atmetė ieškinį, pareikštą dėl Komisijos sprendimo, kuriuo ji pripažino valstybės pagalba Prancūzijos Respublikos dviem Prancūzijos laivybos
bendrovėms už jūrų transporto paslaugų teikimą išmokėtas kompensacijas bei vienai iš
šių bendrovių teiktas tam tikras kompensacijas pripažino nesuderinamomis su vidaus
rinka. Bendrasis Teismas patvirtino Prancūzijos pareigą susigrąžinti suteiktą 220 mln.
eurų pagalbą.
Vienas iš svarbiausių pastarojo laikotarpių įvykių, susijęs su Bendrojo Teismo
kompetencija, buvo jau minėtas ES viešosios tarnybos bylų nagrinėjimo pirmąja instancija jam grąžinimas 2016 m. Tai nulėmė ir ženklų šių bylų skaičiaus augimą – nuo 2017
m. Bendrasis Teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, išnagrinėja maždaug trigubai
daugiau bylų valstybės tarnybos srityje nei išnagrinėdavo iki tol, kai šios bylos jį pasiekdavo apeliacinių skundų dėl Tarnautojų teismo priimtų sprendimų pavidalu. Skaičiuojant
25 Bendrojo Teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas Teisingumo Teismui, apeliacinis skundas dar
neišnagrinėtas (bylos Nr. C-152/19 P).
26 Bendrojo Teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas Teisingumo Teismui, apeliacinis skundas dar
neišnagrinėtas (bylos Nr. C-165/19 P).
27 Dėl šio sprendimo buvo pateiktas apeliacinis skundas, kurį Teisingumo Teismas 2019 m. sausio 16 d.
sprendimu byloje Nr. C-265/17 P atmetė.
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bendrai, per paskutinius penkerius metus apie 8 procentai Bendrojo Teismo nagrinėtų
bylų (pirmąja bei apeliacine instancija) buvo susiję su ginčais valstybės tarnybos srityje.
Ginčai ES viešosios tarnybos srityje, kaip ir nacionalinėse jurisdikcijose, kyla dėl įvairių
klausimų: dėl priėmimo į ES viešąją tarnybą, tarnybos sąlygų, apmokėjimo, pensijų, patirtos žalos atlyginimo ir kt. Pateiksime keletą charakteringesnių pavyzdžių.
2017 m. gruodžio 13 d. sprendime Arango Jaramillo prieš Komisiją (T-482/16
RENV), Bendrasis Teismas pateikė valstybės tarnybos ginčams svarbių procesinio pobūdžio išaiškinimų. Nagrinėta byla buvo susijusi su Europos investicijų banko ir jo tarnautojų ginčams taikomo „protingo termino“ ieškiniui pareikšti sąvokos išaiškinimu.
Bendrasis teismas priminė, jog jokiame ES teisės akte nėra nustatytas minėtiems ginčams
taikomas ieškinio pareiškimo terminas, o jurisprudencijoje yra įtvirtinta prezumpcija dėl
orientacinio trijų mėnesių ieškinio pareiškimo termino protingumo, pridėjus fiksuotą
dešimties dienų terminą dėl nuotolių. Bendrasis Teismas įvertino, kad nagrinėtoje byloje
ieškovų per tris mėnesius ir 11 dienų pareikštas ieškinys taip pat turėjo vis dar būti laikomas pareikštu per protingą terminą. Tarnautojai į teismą taip pat kreipiasi kilus ginčams dėl netinkamo, teisės aktais draudžiamo elgesio su jais. 2017 m. balandžio 24 d.
sprendimas byloje HF prieš Parlamentą (T-570/16) buvo susijęs su procedūriniais tokio
pobūdžio skundo aspektais. Bendrasis Teismas sprendė ginčą dėl tariamo implicitinio
Europos Parlamento administracijos sprendimo atmesti28 pagalbos prašymą dėl psichologinio priekabiavimo29. Bendrasis Teismas pabrėžė administracijos pareigą rimtai, greitai ir visiškai konfidencialiai išnagrinėti pagalbos prašymą, kuriame nurodomas priekabiavimas, ir informuoti pareiškėją apie veiksmus, kurių ketinama imtis dėl šio prašymo.
Tačiau Bendrasis Teismas konstatavo, kad tai, jog administracinis tyrimas, pradėtas atsakant į pagalbos prašymą per keturis mėnesius nuo šio prašymo pateikimo, pasibaigus
šiam terminui tebevyksta, neleidžia priskirti administracijai implicitinio sprendimo, kuriuo ji būtų paneigusi pagalbos prašyme nurodytus veiksmus ar konstatavusi, kad jie nėra
psichologinis priekabiavimas. Tarnautojai taip pat skundžiasi ir kilus ginčams dėl pensijų
apskaičiavimo. Pavyzdžiui, 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimu byloje Tuerck prieš Komisiją
(T-728/16)30 Bendrasis Teismas sprendė bylą dėl prašymo panaikinti Komisijos sprendimą patvirtinti pensinių teisių, kurias ES tarnautoja įgijo prieš pradėdama eiti pareigas ES
tarnyboje, perkėlimą į ES pensijų sistemą. Šiame sprendime Bendrasis Teismas pateikė
reikšmingų išaiškinimų dėl kapitalo, į kurį reikia atsižvelgti siekiant ES pensijų sistemoje
pripažinti pensines teises, kurias pareigūnas anksčiau įgijo nacionalinėje sistemoje, apskaičiavimo sąlygų. Bendrasis Teismas panaikino Komisijos sprendimą, nustatęs, kad ji
padarė teisės klaidą, atlikdama su minėtais klausimais susijusius skaičiavimus.
Svarbią Bendrojo Teismo kompetencijos dalį sudaro ir bylos dėl ribojamųjų priemonių taikymo bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srityje. Tokiomis priemo28 Pagal Europos Sąjungos Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį, institucija apie savo sprendimą
prašytojui praneša per keturis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, o jei pasibaigus šiam terminui atsakymas į prašymą negautas, laikoma, kad priimtas sprendimas skundą atmesti.
29 Europos Sąjungos Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnyje yra numatyta tarnautojų teisė pateikti pagalbos prašymą, jei, be kita ko, yra patiriamas priekabiavimas: „Sąjunga padeda visiems pareigūnams,
ypač ieškiniuose dėl bet kurio asmens, kuris grasina, įžeidinėja arba šmeižia ar išreiškia savo pyktį, arba
kenkia asmeniui ar turtui, kuris, atsižvelgiant į jo postą ar pareigas, priklauso nuo jo arba jo šeimos
nario“.
30 Bendrojo Teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas Teisingumo Teismui, apeliacinis skundas dar neišnagrinėtas (bylos Nr. C-132/18 P).
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nėmis ES siekia, kad trečioji valstybė pakeistų savo elgesį ar politiką, jei ji, pavyzdžiui,
prieštarauja tarptautiniams susitarimams ar visuotinai priimtoms tarptautinės teisės normoms ir pan. Paprastai Bendrąjį Teismą pasiekia ieškiniai dėl fiziniams bei juridiniams
asmenims, jų grupėms ar organizacijoms, taip pat vyriausybėms pritaikyto turto įšaldymo, importo bei eksporto apribojimų, draudimo kirsti ES teritoriją ir kt. Nors tai gana
specifinė bylų kategorija, per paskutinius penkerius metus ji sudarė gana nemažai – 5
procentus – visų Bendrojo Teismo nagrinėtų bylų.
Pastaruoju laikotarpiu Bendrajam Teismui teko nagrinėti bylas, susijusias su ribojamosiomis priemonėmis, kurių buvo imtasi dėl Ukrainos krizės. Pavyzdžiui, reaguodama į Rusijos veiksmus siekiant destabilizuoti padėtį Ukrainoje, nuo 2014 m. liepos 31 d. Europos Sąjungos Taryba (toliau – ir Taryba) pritaikė ribojamąsias priemones
įvairiems Rusijos bankams bei įmonėms, veikiantiems naftos ir gamtinių dujų sektoriuje.
Tokios priemonės apėmė apribojimus, taikomus įvairioms finansinėms transakcijoms,
tam tikrų produktų ir technologijų eksportui, apribotą prieigą prie kapitalo rinkos ir
paslaugų bei tam tikrų paslaugų tiekimo draudimą. Bendrasis Teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. priimtais sprendimais paliko galioti Tarybos pritaikytas ribojamąsias priemones įvairiems Rusijos bankams ir naftos bei gamtinių dujų įmonėms jų iškeltose bylose
(Rosneft ir kt. prieš Tarybą, T-715/1431; Sberbank of Russia prieš Tarybą, T-732/14; VTB
Bank prieš Tarybą, T-734/1432; Gazprom Neft prieš Tarybą, T-735/14; Vnesheconombank
prieš Tarybą, T-737/1433; PSC Prominvestbank prieš Tarybą, T-739/14; DenizBank prieš
Tarybą, T-798/14; Gazprom Neft prieš Tarybą, T-799/14). Bendrasis Teismas pabrėžė, kad
taikytų ribojamųjų priemonių tikslas yra padidinti kainą, kurią turi mokėti Rusija dėl
savo veiksmų siekiant paminti Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomumą, ir tokiu būdu skatinti taikų krizės išsprendimą. Dėmesio vertas ir 2016 m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje Yanukovych ir kt. prieš Tarybą (T‑340/14), kuriuo Bendrasis
Teismas paliko galioti buvusio Ukrainos prezidento Viktoro Janukovičiaus lėšų įšaldymo
priemones. Tokių priemonių paskyrimas buvo grindžiamas asmeniui iškelta baudžiamąja
byla dėl valstybinių lėšų pasisavinimo ir siekiu palengvinti jo persekiojimą. Tarp bylų, susijusių su kitomis trečiosiomis šalimis, paminėtina byla Hamas prieš Tarybą (T-400/10)34.
Joje 2018 m. gruodžio 18 d. priimtu sprendimu Bendrasis Teismas atmetė Hamas organizacijos ieškinį dėl Tarybos priimtų sprendimų įšaldyti Hamas lėšas dėl jos įsitraukimo
į su terorizmu susijusias veiklas. Bendrasis Teismas pabrėžė, be kita ko, jog tokie sprendimai nėra nei neproporcingi, nei nepateisinami, be to, jais nėra pažeidžiamos pagrindinės
žmogaus teisės, kadangi jų tikslas – kovoti su teroristinių aktų keliama grėsme tarptautinei taikai bei saugumui.
Dar viena Bendrojo Teismo nagrinėjamų bylų grupė – tai ginčai dėl galimybės susipažinti su ES institucijų dokumentais. Pagal Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo
31 Bendrojo Teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas Teisingumo Teismui, apeliacinis skundas dar neišnagrinėtas (bylos Nr. C-732/18 P).
32 Bendrojo Teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas Teisingumo Teismui, apeliacinis skundas dar neišnagrinėtas (bylos Nr. C-729/18 P).
33 Bendrojo Teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas Teisingumo Teismui, apeliacinis skundas dar neišnagrinėtas (bylos Nr. C-731/18 P).
34 Bendrojo Teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas Teisingumo Teismui, apeliacinis skundas dar neišnagrinėtas (bylos Nr. C-122/19 P).
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(toliau – ir SESV)35 bei ES pagrindinių teisų chartijoje36 įtvirtintas nuostatas37, visi ES
piliečiai bei ES gyvenantys fiziniai asmenys ar turintys buveinę juridiniai asmenys turi
teisę, laikydamiesi nustatytų sąlygų, susipažinti su ES institucijų, įstaigų ir organų dokumentais. Institucijoms atsisakius tokią teisę suteikti, asmenys teikia ieškinius Bendrajam
Teismui, kuris turi rasti balansą tarp asmenų teisės žinoti ir įvairių duomenų tinkamos
apsaugos užtikrinimo.
Pavyzdžiui, 2017 m. kovo 28 d. sprendimu byloje Deutsche Telekom prieš Komisiją
(T-210/15) Bendrasis Teismas atmetė prašymą panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo
ji neleido ieškovei susipažinti su visais dokumentais, esančiais jos atžvilgiu pradėto tyrimo dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi byloje. Bendrasis Teismas pritarė
Komisijai, jog ši pagrįstai vadovavosi bendrąja prezumpcija, kad tokių dokumentų atskleidimas iš principo pakenktų atitinkamų įmonių komercinių interesų ir tyrimo tikslų
apsaugai. 2017 m. balandžio 28 d. byloje Gameart prieš Komisiją (T-264/15) priimtame
sprendime Bendrasis Teismas nagrinėjo klausimą, ar Komisija pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovės prašymą leisti jai susipažinti su dokumentais, gautais per valstybės narės
įsipareigojimų nevykdymo procedūrą. Bendrasis Teismas pritarė Komisijos pozicijai ir
konstatavo, kad Komisija neturėjo kompetencijos priimti sprendimą dėl prašymo suteikti
galimybę susipažinti su minėtais dokumentais, kadangi tai buvo kitos valstybės narės, o
ne ES institucijų „parengti“ dokumentai. Kitoje byloje Strack prieš Komisiją (T-221/08),
kurioje sprendimas priimtas 2016 m. balandžio 26 d., Bendrasis Teismas sprendė, ar
Komisija pagrįstai atsisakė suteikti ieškovui galimybę susipažinti su keliais dokumentais,
susijusiais su Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimu. Komisija motyvavo tuo, kad
šiuos dokumentus suinteresuotasis asmuo jau turėjo. Bendrasis Teismas padarė išvadą,
jog Komisija negalėjo remtis vien aplinkybe, kad prašymą leisti susipažinti pateikęs asmuo jau kitu pagrindu turi (ar, manytina, turi) prašomus dokumentus, kadangi tokiu
Komisijos atsisakymu leisti susipažinti su dokumentais sudaroma kliūtis dokumentus laikyti viešais, o būtent to siekė ieškovas.
Kita svarbi Bendrojo Teismo nagrinėjamų bylų grupė – tai ginčai aplinkos apsaugos
srityje. ES didelį dėmesį skiria aplinkosaugai, juolab kad ir ES pagrindinių teisių chartijoje38 pabrėžiama būtinybė į ES politiką integruoti aukštą aplinkosaugos lygį ir aplinkos kokybės gerinimą bei juos užtikrinti pagal tvaraus vystymosi principus. Siekiant ES
mastu sureguliuoti ir suderinti tam tikrus aplinkos apsaugos aspektus, tokius sprendimus
ar teisės norminius aktus neretai bandoma ginčyti ir jie, visų pirma, patenka į Bendrąjį
Teismą. Pavyzdžiui, 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimu sujungtose bylose Ville de Paris,
Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid prieš Europos Komisiją (T-339/16, T-352/16
ir T-391/16)39 Bendrasis Teismas patenkino Paryžiaus, Briuselio ir Madrido miestų pateiktus ieškinius ir panaikino Komisijos Reglamento Nr. 2016/64640 nuostatas, nustačiu35
36
37
38
39

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (suvestinė redakcija), OL C 202, 2016, p. 47–200
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, OL C 326, 2012, p. 391—407.
SESV 15 straipsnio 3 dalis bei ES pagrindinių teisių chartijos 42 straipsnis.
ES pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnis.
Bendrojo Teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas Teisingumo Teismui, apeliaciniai skundai dar neišnagrinėti (bylų Nr. C-177/19 P, C-179/19 P, C-178/19 P).
40 2016 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/646, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 6), OL L 109, 2016, p. 1—22.
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sias išmetamo anglies monoksido ribas naujoms lengvosioms keleivinėms ir komercinėms transporto priemonėms. Bendrasis Teismas konstatavo, kad Komisija šiuo atveju
įtvirtino aukštesnes nei Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente Nr. 715/200741 anksčiau nustatyto standarto Euro 6 išmetamųjų teršalų ribas, o tam ji neturėjo kompetencijos. Reikia pabrėžti, kad taršos problemos aktualios rūpinantis ne tik žmonėmis, bet ir
gyvąja gamta. Štai, 2018 m. gegužės 17 d. priimtais sprendimais Bendrasis Teismas išnagrinėjo keletą bylų (sujungtos bylos Bayer CropScience ir kt. prieš Komisiją (T-429/13)
bei Syngenta Crop Protection AG ir kt. prieš Komisiją (T-451/13)42; BASF Agro BV ir kt.
prieš Komisiją (T-584/13)), susijusių su Komisijos nustatytais tam tikrų medžiagų (insekticidų, pesticidų) naudojimo apribojimais dėl jų keliamo pavojaus bitėms. Bendrasis
Teismas pabrėžė atsargumo principo svarbą, pagal kurį, iš esmės, institucijos gali imtis
apsaugos priemonių nelaukdamos, kol bus visiškai įrodytas tam tikro pavojaus realumas.
Bendrasis Teismas patvirtino Komisijos nustatytus apribojimus dėl insekticidų klotianidino, tiametoksamo ir imidakloprido naudojimo. Dėmesys taip pat atkreiptas ir į būtinybę atlikti numatomų priemonių poveikio analizę – nustatęs, kad Komisija neatliko tokios analizės dėl pesticido fipronilo naudojimui nustatytų apribojimų, Bendrasis Teismas
šiuos apribojimus panaikino. Aplinkos apsauga turi sąlyčio taškų ir su jau minėta visuomenės teise į informacija – tai puikiai įrodo 2019 m. kovo 7 d. priimti sprendimai bylose Tweedale prieš EFSA (T-716/14) bei Hautala ir kt. prieš EFSA (T-329/17). Bendrasis
Teismas jais panaikino Europos maisto ir saugos tarnybos sprendimus, kuriais ieškovams
buvo atsisakyta leisti susipažinti su glifosato kancerogeniškumo bei toksiškumo tyrimais,
kurie buvo naudojami priimant su šios medžiagos naudojimu susijusius ES teisės aktus.
Bendrasis Teismas pabrėžė, jog visuomenės intereso susipažinti su informacija apie išmetimą į aplinką esmė yra ne tik žinoti tai, kas yra ar, tikėtina, bus išmesta į aplinką, bet ir
suprasti, kaip aptariamas išmetimas gali paveikti aplinką.
ES pagrindinių teisių chartija kaip vieną iš ES politikos ir veiklos elementų taip pat
įtvirtina ir aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį43. Bendrojo Teismo nagrinėjamose bylose sveikatos apsaugos srityje keliami klausimai dažnai glaudžiai siejasi ar net būna persipynę su aukščiau aptarta aplinkosauga.
Pavyzdžiui, byloje TestBioTech prieš Komisiją (T-33/16), kurioje sprendimas buvo
priimtas 2018 m. kovo 14 d., Bendrasis Teismas sprendė ginčą dėl Komisijos sprendimo atmesti Vokietijos ne pelno organizacijos prašymą peržiūrėti tam tikrus sprendimus
dėl leidimo teikti rinkai genetiškai modifikuotas sojas. Bendrasis Teismas šį sprendimą
panaikino, konstatavęs, kad genetiškai modifikuotų organizmų poveikis žmogaus ar gyvūnų sveikatai patenka į aplinkos teisės taikymo sritį, todėl ne pelno organizacijos gali
remtis šiais aspektais, paduodamos prašymus peržiūrėti sprendimus pagal Orhuso konvenciją. Įdomus ir itin aktualus vartotojams sprendimas taip pat buvo priimtas 2016 m.
kovo 16 d. byloje Dextro Energy GmbH & Co. KG prieš Komisiją (T-100/15)44. Bendrasis
41 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių
transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros
informacijos prieigos, OL L 171, 2007, p. 1–16.
42 Bendrojo Teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas Teisingumo Teismui, apeliacinis skundas dar neišnagrinėtas (bylos Nr. C-499/18 P).
43 ES Pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnis.
44 Dėl šio sprendimo buvo pateiktas apeliacinis skundas, kurį Teisingumo Teismas 2017 m. birželio 8 d.
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Teismas pritarė Komisijai, jog ji pagrįstai atsisakė leisti naudoti prekių etiketėse (ar prekes pateikiant bei reklamuojant) teiginius, kuriais nurodoma gliukozės nauda (pavyzdžiui, „gliukozė palaiko fizinį aktyvumą“ arba „gliukozė padeda palaikyti gerą energijos
apykaitą“)45. Kadangi šiais teiginiais nurodoma tik nauda, tačiau neužsimenama apie didelio cukraus kiekio vartojimo keliamą pavojų, todėl negali būti leidžiama vartoti tokių
teiginių, kaip dviprasmiškų ir klaidinančių.
Lisabonos sutartimi įtvirtinus piliečių teisę prašyti Komisiją, kad pasiūlytų naują
iniciatyvą46, Bendrąjį Teismą taip pat pradėjo pasiekti ieškiniai, kai piliečiai nėra patenkinti Komisijos sprendimu dėl šių jų prašymų. Tokiose bylose dėl „Europos piliečių iniciatyvos“ keliami itin įdomūs klausimai, susiję tiek su Komisijos pareiga laikytis sprendimų
priėmimui kitose srityse taikomų reikalavimų, tiek su minėtos iniciatyvos teisės aiškinimu. Pavyzdžiui, 2017 m. vasario 3 d. sprendimu byloje Minority SafePack – one million
signatures for diversity in Europe prieš Komisiją (T-646/13) Bendrasis Teismas pabrėžė
Komisijos pareigą teisingai motyvuoti savo nepalankius sprendimus. Šioje byloje pareikštu ieškiniu buvo prašoma panaikinti Komisijos sprendimą atmesti prašymą užregistruoti
Europos piliečių iniciatyvą, kuria siekiama paraginti ES pagerinti asmenų, priklausančių
tautinėms ir kalbinėms mažumoms, apsaugą ir stiprinti kultūrinę bei kalbinę įvairovę
ES. Bendrasis Teismas pabrėžė, jog iniciatyvą pasiūliusiam piliečiui turi būti suteikta galimybė išsiaiškinti priežastis, kuriomis remdamasi Komisija atsisakė ją registruoti. Šiuo
atveju, Bendrojo Teismo vertinimu, ginčijamas sprendimas buvo nepakankamai motyvuotas ir dėl to panaikintas. Kitoje byloje Efler ir kt. prieš Komisiją (T-754/14) 2017 m.
gegužės 10 d. priimtu sprendimu Bendrasis Teismas vertino, ar Komisija pagrįstai atmetė
prašymą užregistruoti Europos piliečių iniciatyvos pasiūlymą, kuriuo siekta užkirsti kelią transatlantinei prekybos ir investicijų partnerystei su Jungtinėmis Valstijomis (TTIP)
ir laisvosios prekybos susitarimui su Kanada (CETA). Bendrasis Teismas panaikino šį
Komisijos atsisakymą, pabrėžęs, jog minėtas pasiūlymas yra ne neleistinas piliečių kišimasis į teisėkūros procedūros eigą, o teisėtas demokratinės diskusijos pradėjimas tinkamu laiku.
Pabaigai atkreiptinas dėmesys į Bendrojo Teismo nagrinėjamus ginčus dėl ES institucijų ar jos tarnautojų padarytos žalos atlyginimo. ES, kaip ir jos valstybės narės, turi pareigą atlyginti žalą, kurią, eidami savo pareigas, padaro jos institucijos ar jų tarnautojai47.
Žalos atlyginimui yra keliamos trys jurisprudencijoje nusistovėjusios klasikinės deliktinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, reali žala bei priežastinis ryšys tarp minėtų veiksmų ir patirtos žalos48. Minėtą žalą gali sukelti tam tikro reguliavimo priėmimas,
sprendimu byloje Nr. C-296/16 P atmetė.
45 Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą Nr. 1924/2006, teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą minėtais tikslais gali būti naudojami, tik jei jie įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių
sąrašą (2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą, OL L 404, 2006, p. 9–25).
46 Europos piliečių iniciatyvos teisė pradėta įgyvendinti nuo 2012 m. balandžio mėn., kai buvo pradėtas
taikyti 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių
iniciatyvos (OL L 65, 2011, p. 1–22).
47 SESV 340 straipsnis.
48 Žr., pavyzdžiui, 2008 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo FIAMM ir kt. prieš Tarybą ir
Komisiją, C‑120/06 P ir C‑121/06 P, 106 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją, 2007 m. liepos 11 d.
Bendrojo Teismo sprendimo Schneider Electric prieš Komisiją, T‑351/03, 113 punktą, 2014 m. lapkričio
25 d. Bendrojo Teismo sprendimo Safa Nicu Sepahan prieš Tarybą, T‑384/11 47 punktą.
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asmens atžvilgiu priimti sprendimai ar iš esmės bet kokie kiti institucijų (jų tarnautojų)
veiksmai.
Pavyzdžiui, 2018 m. gegužės 4 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje Marc
Abel ir kt. prieš Komisiją (T-197/17), kuriuo atmetė beveik 1 500 asmenų pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo, kurią, jų teigimu, sukėlė 2016 m. Komisijos priimtas reglamentas
dėl automobilių išmetamųjų teršalų ribų nustatymo (ribų tam tikriems atvejams padidinimo, lyginant su anksčiau nustatytu standartu)49. Ieškovai patirtą turtinę žalą siejo su
oro kokybės suprastėjimu bei to sukelta žala jų sveikatai, o neturtinę žalą grindė su jų ir
artimųjų patiriama baime dėl minėtų dalykų bei dėl pasitikėjimo ES institucijomis dėl
kovos su neigiamu poveikiu aplinkai praradimo. Bendrasis Teismas šiuo atveju konstatavo, kad ieškovai neįrodė, jog jie patyrė realią, tikrą ir su jais asmeniškai susijusią žalą.
Kitoje byloje Vakakis kai Synergates prieš Komisiją (T-292/15) 2018 m. vasario 28 d. priimtame sprendime Bendrasis Teismas vertino prašymą atlyginti patirtą žalą dėl viešųjų pirkimų procedūros metu Komisijos padarytų klaidų bei ieškovo galimybės sudaryti
sutartį praradimo. Bendrasis Teismas konstatavo, kad buvo įrodyta, jog Komisija padarė esminių pažeidimų viešųjų pirkimų procedūros metu ir jie paveikė ieškovo, kurio pasiūlymas liko antroje vietoje, galimybę sudaryti sutartį. Bendrasis Teismas ieškovo dėl to
patirtą žalą pripažino realia ir tikra bei priteisė jam šios žalos ir turėtų išlaidų atlyginimą.
Taip pat paminėtinos bylos Iran Insurance prieš Tarybą (T-558/15) ir Post Bank Iran prieš
Tarybą (T-559/15), kuriose Bendrasis Teismas priėmė sprendimus 2018 m. gruodžio 13
d. – jos buvo susijusios su anksčiau minėtomis Tarybos taikomomis ribojamosiomis priemonėmis. Bendrasis Teismas nagrinėjo ieškovių, dviejų Irano įmonių, ieškinius dėl žalos
atlyginimo (neturtinės žalos – abiejų ieškovių atveju, turtinės žalos – vienos iš jų atveju),
kurią jos teigė patyrusios dėl joms pritaikytų ribojamųjų priemonių. Šios priemonės buvo
nustatytos siekiant paveikti Irano Islamo Respubliką, kad ji nutrauktų branduolinę veiklą, susijusią su padidinta platinimo rizika. Bendrasis Teismas byloje nustatė, jog Taryba
iš tikrųjų neįvykdė pareigos pagrįsti ginčijamus aktus ir dėl to padarė ieškovių teisių pažeidimą. Tačiau visgi, įvertinęs bylos aplinkybes, Bendrasis Teismas konstatavo, kad ieškovėms nepavyko tinkamai pagrįsti nei patirtos turtinės, nei neturtinės žalos.
Apžvelgiamų Bendrojo Teismo bylų sąrašą būtų galima papildyti daugybe kitų
pavyzdžių, tačiau dėl ribotos straipsnio apimties jų visų pristatyti, žinoma, neįmanoma.
Atkreiptinas dėmesys, jog Bendrasis Teismas kasmet išsprendžia apie tūkstantį bylų, be
to, per pastaruosius metus Bendrojo Teismo išnagrinėtų bylų kiekis nuolat augo50. Tai
rodo ne tik didėjančią teismo darbo apimtį, bet ir jo pateikiamų išaiškinimų bei indėlio
į ES teisės vystymą gausėjimą. Kartu tai ir iššūkis Bendrajam Teismui užtikrinti nuoseklią ir vieningą teismo praktiką. Iš apžvelgtų sprendimų matyti, kad Bendrajame Teisme
dominuoja ekonominio pobūdžio bylos. Kartu bendrame bylų aruode vis didėja ir ES
tarnautojų inicijuotų ginčų dalis. Nemažai bylų yra susijusios ir su asmenų pagrindinių
teisių apsauga. Atsižvelgiant į tai, Bendrąjį Teismą šiandien būtų galima įvardyti kaip ES
administracinį-ekonominį teismą, kuris turi tam tikrą ES pagrindinių teisių chartijos suteiktą socialinį elementą. Kaip jau buvo pristatyta, į Bendrąjį Teismą patenka platus spektras ieškinių iš įvairių ES gyvenimo sričių. Visa tai lemia itin plačią šiandieninę Bendrojo
49 Dėl šio reglamento teisėtumo vėliau buvo sprendžiama jau anksčiau aptartose bylose Ville de Paris, Ville
de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid prieš Europos Komisiją (T-339/16, T-352/16 ir T-391/16).
50 Bendrojo Teismo išnagrinėtų bylų skaičius: 2018 m. – 1009, 2017 m. – 895, 2016 m. – 755.
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Teismo kompetenciją bei jame nagrinėjamus pačius įvairiausius ES piliečiams, įmonėms,
institucijoms ar valstybėms narėms aktualius klausimus.

Keletas išvadų
1. Nuo Bendrojo Teismo įkūrimo 1988 m. jo sudėtis bei kompetencija ženkliai išaugo. Iš siaurą specializaciją konkurencijos ir valstybės tarnybos bylose turėjusio teismo
Bendrasis Teismas tapo pagrindiniu ES pirmosios instancijos teismu, nagrinėjančiu iš esmės visų tipų ginčus tarp fizinių asmenų ir įmonių bei ES institucijų, taip pat tam tikrus
valstybių narių pareikštus ieškinius.
2. Bendrojo Teismo padėtis ES teismų struktūroje bei kompetencijos paskirstymas
tarp jo ir Teisingumo Teismo lemia, jog atlikdamas pirmosios instancijos teismo funkcijas, Bendrasis Teismas taip pat reikšmingai prisideda prie ES jurisprudencijos formavimo. Bendrasis Teismas suteikia impulsą jurisprudencijos pokyčiams, formuoja praktiką įrodymų vertinimo srityje bei pateikia gaires klausimų, kurie nėra spręsti Teisingumo
Teisme, nagrinėjimui.
3. Bendrojo Teismo kompetencija nagrinėti ieškinius dėl ES viešosios administracijos priimamų sprendimų bei jo sprendžiamų ginčų pobūdis šiandien lemia šio teismo
administracinę-ekonominę kryptį su tam tikru socialiniu aspektu.
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Įvadas
1. Valstybės valdymas ir valdžios sprendimų realus veikimas neatsiejamas nuo
viešojo administravimo institucijų veiklos administracinio reglamentavimo srityje, apimančios norminių administracinių aktų priėmimą įstatymams ir kitiems teisės aktams
įgyvendinti. Norminiuose administraciniuose aktuose nustatomos tam tikrai valstybės
ar savivaldybės valdymo sričiai aktualios visuotinai privalomos bendro pobūdžio elgesio
taisyklės (konkretus reguliuojamų teisinių santykių dalyvių elgesio modelis), kurios reikalingos siekiant įgyvendinti įstatymais ar kitais teisės aktais suteiktas teises ar įvykdyti
nustatytas pareigas; tokiu aktu iš esmės nustatoma konkretaus įstatymo ar kito teisės akto
įgyvendinimo tvarka bei sąlygos.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje skelbiamas atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis (inter alia Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d., 2000 m. spalio 18 d. nutarimai). Konstitucinis
Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas yra universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija.
Konstitucinis teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja tai, kad turi būti
užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios bei kitos
valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise ir paklusdamos teisei, kad Konstitucija turi
aukščiausią juridinę galią ir kad įstatymai, Vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai turi
atitikti Konstituciją (inter alia Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas).
3. Nuo konstitucinio teisinės valstybės principo neatsiejami ir Konstitucijos 5
straipsnyje įtvirtinti imperatyvai, kad valdžios galias riboja Konstitucija bei valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, taip pat konstitucinis atsakingo valdymo principas, suponuojantis tai, kad valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi
Konstitucija, teise, veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus (inter alia Konstitucinio Teismo
2012 m. spalio 26 d. išvada). Šie pamatiniai konstituciniai imperatyvai ir iš jų išplaukiantys įvairūs reikalavimai teisėkūros aktams taikytini ir viešojo administravimo institucijoms vykdant administracinio reglamentavimo veiklą. Priimdamos norminius administracinius aktus, viešojo administravimo institucijos turi veikti neperžengdamos jų veiklą
reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtos kompetencijos ribų, paisyti teisės aktų
hierarchijos, teisės akto priėmimo ir paskelbimo procedūrų, užtikrinti, kad norminiai
administraciniai aktai atitiktų Konstitucijoje ir įstatymuose (inter alia Viešojo administravimo įstatyme) įtvirtintus principus bei kitus reikalavimus.
4. Viena iš asmens pasitikėjimo valstybe ir teise sąlyga – teisės aktų teisėtumas.
Įstatymai negali prieštarauti Konstitucijai, o poįstatyminiai teisės aktai – Konstitucijai
ir įstatymams. Norminių administracinių aktų teisėtumo principui įgyvendinti naudojamas administracinės justicijos institutas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatyme įtvirtinta administracinių teismų kompetencija nagrinėti normines
administracines bylas – atlikti konkretaus norminio administracinio akto (ar jo dalies)
atitikties aukštesnės galios teisės aktams (teisės aktui ar jo daliai) tyrimą. Atlikęs teisėtumo patikrą, administracinis teismas gali pripažinti, kad tirtas norminis administracinis
334

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

aktas (ar jo dalis) yra teisėtas, arba pripažinti, kad jis prieštarauja įstatymui ar Lietuvos
Respublikos Vyriausybės norminiam teisės aktui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 117 str. 1 d.). Svarbi norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu pasekmė – norminis administracinis aktas (ar jo dalis) paprastai negali būti taikomas nuo tos
dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl
to norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 118 str. 1 d.).
5. Norminės administracinės bylos, kuriose atliekama centrinių valstybinio administravimo, teritorinių ar savivaldybių administravimo subjektų priimtų norminių administracinių aktų (jų dalių) teisėtumo patikra, administraciniuose teismuose nagrinėjamos
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šiame įstatyme nurodyta, kokie
subjektai turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo patikros, kokie aktai ir kuriame administraciniame teisme tiriami, reglamentuojami kreipimosi į administracinį teismą formos ir turinio reikalavimai, įtvirtintos tokių
bylų nagrinėjimo administraciniuose teismuose nuostatos.
6. Funkcija tirti norminių administracinių aktų teisėtumą administraciniams
teismams priskirta nuo 1999 m. gegužės 1 d., įsigaliojus 1999 m. sausio 14 d. Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymui. Nuo 2001 m. sausio 1 d. normines
administracines bylas nagrinėja apygardos administraciniai teismai ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir Vyriausiasis administracinis teismas). Per laikotarpį nuo 2001 metų sukaupta daug reikšmingos praktikos, taikant bei aiškinant procesines
norminių administracinių bylų nagrinėjimą reglamentuojančias Administracinių bylų
teisenos įstatymo nuostatas. Todėl rengiant šį apibendrinimą, siekta pateikti susistemintą
Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, supažindinti su dominuojančiomis praktikos šioje srityje tendencijomis, atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas paduodant prašymus bei pareiškimus dėl norminių administracinių aktų teisėtumo ištyrimo, teisės normų taikymo bei aiškinimo problemas.
• Apibendrinime apžvelgiami 2008–2018 metais bei kai kurie ankstesni ar vėlesni Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai ir nutartys, kuriuose suformuotos taisyklės bei pateikiami teisės aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai yra reikšmingi (naudingi)
sprendžiant įvairius, su apibendrinimo tema susijusius, klausimus.
• Dėl patogumo naudotis apibendrinimu, jame pateikiamos nuorodos į 2019 m.
kovo 1 d. galiojusias Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas (išskyrus atskirai
nurodytus atvejus). Šiuo aspektu pastebėtina, kad dėl galiojant šiam įstatymui padarytų
jo pakeitimų keitėsi kai kurių straipsnių, dalių ir (ar) punktų numeracija, todėl pačiuose
apžvelgiamuose sprendimuose ir nutartyse pateikiamos nuorodos gali skirtis nuo apibendrinime nurodytų (jei atitinkamos įstatymo nuostatos keitėsi iš esmės – apie tai atskirai
nurodoma apibendrinime).
• Jeigu atskirai nėra nurodyta, apibendrinime pateikiamos nuorodos į Vyriausiojo
administracinio teismo sprendimus ir nutartis atitinkamose administracinėse bylose.
• Vyriausiojo administracinio teismo rengiami ir publikuojami praktikos apibendrinimai nesiekia pateikti naujų teisės normų taikymo bei aiškinimo taisyklių, kurios, atsižvelgiant į teisinės valstybės principo turinį, gali būti formuojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas.
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I. Bendrosios nuostatos
I.1. Teisenos reglamentavimas
7. Specialios procesinės normos, reglamentuojančios pareiškimų bei prašymų ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą nagrinėjimą, išdėstytos
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 dalies II skyriaus pirmajame skirsnyje.
8. Tiek, kiek tam tikri procesiniai klausimai nėra reglamentuoti Administracinių
bylų teisenos įstatymo 2 dalies II skyriaus pirmajame skirsnyje įtvirtintomis norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimui specialiai skirtomis nuostatomis, taikomos bendrosios Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytos proceso taisyklės
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 str.).
9. Bendrųjų Administracinių bylų teisenos įstatymo proceso taisyklių taikymas
ypač akivaizdus tais atvejais, kai administraciniuose teismuose atliekamas tyrimas dėl
savivaldybės norminių administracinių aktų teisėtumo. Štai Vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimus,
priimtus ištyrus savivaldybės norminių administracinių aktų teisėtumą, vertina, ar nėra
Administracinių bylų teisenos įstatyme įtvirtintų pagrindų, kuriems esant teismo sprendimas pripažįstamas negaliojančiu. Pavyzdžiui, Administracinių bylų teisenos įstatymo
86 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad motyvuojamojoje teismo sprendimo dalyje nurodoma: teismo nustatytos bylos aplinkybės; įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos
nors įrodymus; įstatymai, kuriais teismas vadovavosi, nuorodos į konkrečias normas, kurios buvo taikomos. Įvertinęs, ar šiuos reikalavimus atitinka apeliacine tvarka apskųstas
pirmosios instancijos teismo sprendimas, priimtas ištyrus savivaldybės norminio administracinio akto teisėtumą, Vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš bylų nustatė,
kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo pripažinta, jog Išorinės reklamos
įrengimo taisyklių dalis prieštarauja Reklamos įstatymui, nėra argumentuotas. Kadangi
teismas tik pacitavo bylai aktualių teisės aktų nuostatas, daryta išvada, jog ši teismo
sprendimo dalis yra be motyvų, todėl turi būti panaikinta, o byla perduota nagrinėti iš
naujo (2012 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1554/2012; taip
pat žr. 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1461917/2012).
10. Įstatymų leidėjas yra numatęs dvi norminių administracinių aktų teisėtumo
patikrinimo rūšis: abstraktų pareiškimą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 str.) bei prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, kai tai susiję su individualia byla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 str.) (2010 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525821/2010; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2031/2012;
2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-500/2013; 2013 m.
spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1808/2013; 2013 m. lapkričio 25
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1819/2013). Tai, be kita ko, lemia ir skirtingą bendrųjų teisenos taisyklių taikymą, pavyzdžiui, minėto abstraktaus pareiškimo pa336
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davimui, jo formai ir turiniui taikomi Administracinių bylų teisenos įstatymo 23–25
straipsniuose išdėstyti reikalavimai, atsižvelgiant į specialių procesinių normų, išdėstytų
to paties įstatymo 2 dalies II skyriaus pirmajame skirsnyje, nuostatas bei bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo specifiką (pvz., žr. , 2012 m. balandžio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012).
11. Bendrosios Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos atliekant norminių administracinių aktų tyrimą taikomos sprendžiant ir kitus procesinius klausimus,
pavyzdžiui, nustatant bylos dėl norminio administracinio akto teisėtumo nutraukimo pagrindus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str.) (pvz., žr. 2009 m. kovo 20 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. I575-10/2009; 2013 m. kovo 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I492-4/2013); sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimus (pvz., žr. 2018 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-25822/2018); pareiškimo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą formai ir turiniui
(pvz., žr. 2012 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012;
2018 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-381-415/2018) ir kt.
I.2. Teisėtumo tyrimo paskirtis
12. Administraciniai teismai, nagrinėdami aptariamos kategorijos bylas, sprendžia,
ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, t. y. savo kompetencijos ribose užtikrina konstitucinio teisinės valstybės principo, suponuojančio teisės aktų hierarchiją, įgyvendinimą viešojo administravimo srityje
(2012 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012).
13. Tiriant norminio administracinio akto teisėtumą, nėra sprendžiamas pažeistų
subjektinių teisių gynimo klausimas, o tik siekiama išsiaiškinti, ar norminis administracinis aktas neprieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Taigi bylų dėl norminių administracinių aktų nagrinėjimo proceso paskirtis yra ne pažeistų subjektinių teisių
apsauga, o abstrakti viešojo administravimo subjektų veiklos, priimant norminius administracinius aktus, teisėtumo kontrolė. Dėl šios priežasties administracinių teismų kompetencija nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo yra aiškiai apibrėžta įstatyme ir plečiamai neaiškintina (2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A556-1333/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6621285/2010; 2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-223/2012; 2013
m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1819/2013 ir kt.).
14. Administracinėje byloje Nr. I-25-822/2018 vertindama pareiškėjų Seimo narių
teismo posėdžio metu išsakytas abejones dėl įgyvendinant tikrinamą norminį administracinį aktą įvykusių konkursų į nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir
viešųjų įstaigų vadovų pareigas teisėtumo ir galimai pažeistų asmenų teisių ir teisėtų interesų, išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog norminėje administracinėje byloje išimtinai
vertinama (šios bylos dalyku yra) norminio administracinio akto (jo dalies) atitiktis įstatymui ir (ar) Vyriausybės norminiam aktui. Veikdamas įstatymų leidėjo aiškiai apibrėžtos kompetencijos ribose, norminėje administracinėje byloje administracinis teismas nesprendžia ir negali spręsti dėl vykdant (įgyvendinant) ginčijamą norminį administracinį
aktą (jo dalį) vykdytų administracinių procedūrų, priimtų sprendimų ir (ar) atliktų kitų
veiksmų (neveikimo) teisėtumo bei pagrįstumo. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad suintere337
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suoti asmenys turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į teismą dėl taikant
tikrintą norminio administracinio akto nuostatą galimai pažeistų jų teisių ir teisėtų interesų gynimo (2018 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-25-822/2018).
15. Ir tais atvejais, kai į administracinį teismą kreipiasi teismai, nagrinėjantys individualias bylas, Vyriausiasis administracinis teismas paprastai nurodo, kad administraciniame teisme tikrinant teisės normos teisėtumą, skirtingai nei sprendžiant administracinius ginčus dėl subjektinės teisės, nesprendžiamas individualios administracinės teisės
ar administracinių teisinių santykių klausimas. Norminių administracinių teisės aktų teisėtumo bylose ginčo objektas yra teisės norma, o ne pažeista ar ginčijama individo subjektinė teisė. Pažeista ar ginčijama individo subjektinė teisė yra būtina sąlyga norminio
administracinio akto teisėtumo patikrai inicijuoti individualioje byloje. Tačiau norminių
bylų tikslas yra ne išspręsti pareiškėjo individualų reikalavimą, bet įvertinti norminio
administracinio akto teisėtumą, o tai sudaro prielaidą išspręsti individualią bylą (2011 m.
gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1415/2011).
I.3. Administracinių teismų kompetencija atlikti teisėtumo tyrimą
16. Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad
netaikant išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūros, apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja bylas, be kita ko, dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo
subjektai, teisėtumo. Administracinėje byloje Nr. A146-533/2014 Vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, kad pagal minėtas įstatymo normas administracinę bylą dėl
norminio administracinio akto, kurį priėmė savivaldybių administravimo subjektas
nuostatų (byloje nagrinėtu atveju – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo)
teisėtumo ištyrimo pagal kompetenciją pirmąja instancija turi nagrinėti Vilniaus apygardos administracinis teismas, kurio priimto sprendimo, jei būtų pateiktas apeliacinis
skundas, teisėtumą apeliacine tvarka turėtų patikrinti Vyriausiasis administracinis teismas. Kadangi Vyriausiajam administraciniam teismui kilo abejonių dėl nagrinėjant bylą
taikytino norminio administracinio akto nuostatų teisėtumo, teisėjų kolegija teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į apygardos administracinį teismą su prašymu ištirti
byloje taikytino akto teisėtumą (2014 m. birželio 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-533/2014).
17. Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad Vyriausiasis administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė instancija byloms
dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytoms byloms, t. y. byloms dėl bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo (pvz., žr. 2019 m. kovo 20 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS-157-624/2019).
18. Paminėtina, kad norminę administracinę bylą nagrinėjančio teismo kompetencija yra spręsti su pradėtu norminio administracinio akto teisėtumo tyrimu sietinus
klausimus, įskaitant klausimus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (2014 m.
lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-1181/2014). Aptariama administracinių teismų kompetencija apima ir jų išimtinę teisė spręsti klausimus, susijusius su
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pareiškimo (prašymo) ištirti norminio administracinio akto (jo dalies) teisėtumą priėmimu. Antai administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2016 buvo sprendžiamas klausimas dėl
apylinkės teismo nutarties, kuria buvo priimta ieškinio dalis dėl norminio administracinio akto teisėtumo ir byla perduota Vyriausiajam administraciniam teismui. Šioje byloje buvo nustatyta, kad prokuroras, ginantis viešąjį interesą, ieškiniu kreipėsi į Vilniaus
miesto apylinkės teismą, be kita ko, prašydamas pripažinti negaliojančiu kultūros ministro įsakymu patvirtintą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą – teritorijos ribų planą ir paveldotvarkos projektą. Spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą,
Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi ieškinio dalį dėl šio teritorijų planavimo dokumento teisėtumo nutarė išskirti į atskirą (civilinę) bylą ir pagal rūšinio teismingumo
taisykles perduoti ją nagrinėti Vyriausiajam administraciniam teismui. Gavęs šią nutartį,
Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia pažymėjo, kad nesant specialių proceso
įstatymų nuostatų, būtent Vyriausiasis administracinis teismas yra kompetentingas spręsti klausimą dėl prašymų (pareiškimų) dėl norminių administracinių aktų (jų dalių) teisėtumo priėmimo nagrinėti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., 116 str. 1
d.). Todėl buvo pripažinta, kad minėta Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis negali
būti vertinama kaip pareiškėjo prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą
priėmimas, šis procesinis klausimas turi būti sprendžiamas pagal administracinių bylų
teiseną reglamentuojančias taisykles (2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eI-21-438/2017).
19. Svarbu paminėti, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra
priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo
18 str. 1 d), t. y. nenagrinėja pareiškimų (prašymų) dėl tų norminio pobūdžio aktų, kurių teisėtumo patikra yra pavesta Konstituciniam Teismui. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I822-8/2014 nustačius, kad iš pareiškėjo pateiktų argumentų akivaizdu, jog
jis kvestionuoja Administracinių teisės pažeidimų kodekso 269 straipsnio teisėtumą, jo
prašymą buvo atsisakyta priimti (2014 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I822-8/2014).
20. Pastebėtina ir tai, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2
dalyje įtvirtinta, kad administracinis teismas nevertina ginčijamo teisės akto ir veiksmų
(neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu
atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat – teisės aktas arba veiksmas (neveikimas) neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus.
Konstitucinis Teismas laikosi pozicijos, kad valstybės ekonominės politikos turinio (inter
alia prioritetų), priemonių bei metodų vertinimas (kad ir kas juos vertintų), taip pat ir
pagrįstumo bei tikslingumo aspektu, net jeigu laikui bėgant paaiškėja, kad buvo ir geresnių jos pasirinktos ekonominės politikos alternatyvų (taigi ir tai, jog ši, anksčiau suformuota ir vykdyta, ekonominė politika pagrįstumo bei tikslingumo aspektu pagrįstai vertintina neigiamai), savaime negali būti dingstis kvestionuoti tą (anksčiau suformuotą ir
vykdytą) ekonominę politiką atitikusio ūkinės veiklos teisinio reguliavimo atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, inter alia Konstitucijai (taip pat ir Konstituciniame Teisme
inicijuojant konstitucinės justicijos bylas), nebent tas teisinis reguliavimas jau jį nustatant
teisės aktuose būtų akivaizdžiai priešingas tautos gerovei, Lietuvos visuomenės ir valstybės interesams, akivaizdžiai paneigtų Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas
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vertybes (pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d., 2015 m. birželio 11 d., 2015
m. rugsėjo 22 d. nutarimai).
21. Šiuo aspektu administracinėje byloje Nr. eI-6-502/2017 išplėstinė teisėjų kolegija akcentavo, kad pareiškėjai nepateikė argumentų, kad ginčijamas teisinis reguliavimas, jį nustatant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15
d. įsakymu Nr. V-830, yra akivaizdžiai priešingas tautos gerovei, Lietuvos visuomenės ir
valstybės interesams, akivaizdžiai paneigia Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes. Taigi šiuo atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neturi
įgaliojimų norminio administracinio akto teisėtumo patikros būdu vertinti, ar Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-830 priėmimas (ginčijamo teisinio reguliavimo nustatymas jame) yra pagrįsta ir teisinga politinės valios įgyvendinimo priemonė. Atsižvelgiant į tai, norminė administracinė byla
dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. V-830 2.13–2.15 papunkčių atitikties Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktui nutraukiama (2017 m. balandžio 11 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. eI-6-502/2017).

II. Teisėtumo tyrimo dalykas
II.1. Aktai, dėl kurių atliekamas jų teisėtumo tyrimas
22. Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 dalies II skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta specialia tvarka nagrinėjamos bylos dėl (1) norminių administracinių aktų,
kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teritoriniai valstybinio
administravimo subjektai arba savivaldybių administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat
bylos dėl (2) bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo.
II.1.1. Norminiai administraciniai aktai
23. Kvestionuojamas aktas gali būti tyrimo objektas norminėje administracinėje byloje tik tuo atveju, jeigu jis atitinka norminio administracinio teisės akto požymius.
Kaip ne kartą yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, teisės aktų priskyrimas
šiai teisės aktų grupei administracinių bylų teisenoje lemia jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką ir kartu apibrėžia administracinių teismų kompetenciją tiriant konkretaus administracinio akto teisėtumą (pvz., žr. 2008 m. liepos 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A444-1406/2010). Iš tiesų Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos,
reglamentuojančios specialią norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo procesinę tvarką, nustato išimtis iš bendrųjų administracinių bylų nagrinėjimo taisyklių, ir
nustačius, kad administracinis aktas, kurio teisėtumą prašoma ištirti Administracinių
bylų teisenos įstatymo 2 dalies II skyriaus pirmojo skirsnio nustatyta tvarka, neatitinka norminio administracinio akto požymių, konstatuojama, jog nėra teisinio pagrindo
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taikyti specialiųjų taisyklių, taikytinų tik norminių administracinių aktų teisėtumui tirti (2019 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-2-502/2019), t. y. nustačius, kad pareiškimu prašoma ištirti ne norminio, o individualaus administracinio akto
teisėtumą, pareiškimas (prašymas) negali būti priimamas ir nagrinėjimas vadovaujantis
Administracinių bylų teisenos įstatymo 112–119 straipsniuose nustatyta norminio administracinio teisės akto teisėtumo tyrimo tvarka (2017 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-13-261/2017).
24. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalis nustato, kad norminis
administracinis aktas – teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai
neapibrėžtai asmenų grupei. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad teisės akto
priskyrimo administraciniam aktui klausimas yra sprendžiamas ne vien pagal teisės akto
pavadinimą, jame nurodytą apskundimo tvarką ar jame vartojamas sąvokas, bet pagal
tikrąjį teisės akto turinį, nustatomą pagal administraciniam sprendimui būdingus požymius (2018 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-619-624/2018).
25. Vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis teisės doktrina, yra nurodęs, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose įtvirtinami
bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėžtam asmenų
ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie visada abstraktūs
ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose. Teisės aktų priskyrimas prie norminių
teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teisės aktai
turi visuotinio privalomumo pobūdį) (2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-566/2013; taip pat žr. 2007 m. vasario 19 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A403-3/2007, 2012 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492210/2012, 2013 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-555/2013).
26. Taigi, nuoseklioje Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išskiriami
šie pagrindiniai oficialiai galiojančio norminio administracinio akto požymiai: 1) aktas sukuria elgesio taisykles – teisės normas; 2) aktas priimtas viešojo administravimo subjekto,
vykdančio administracinį reglamentavimą; 3) aktas išdėsto bendro, abstraktaus pobūdžio
nuostatas, kurios apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius; 4) aktas orientuojamas į ateitį; 5) aktas adresuotas neapibrėžtam asmenų ratui arba
ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais; 6) aktas yra visuotinai privalomas; 7) aktas
paskelbiamas laikantis nustatytos norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos
(pvz., žr. 2017 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-7-261/2017; 2017 m.
gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS1026624/2017; 2018 m. lapkričio 20 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. eAS773492/2018; 2019 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eI-2-502/2019 ir kt.).
27. Konstatavus pirmųjų šešių požymių buvimą, konkretus aktas pripažintinas
norminio pobūdžio administraciniu aktu, o atitiktis septintajam požymiui yra tokio
akto oficialaus galiojimo sąlyga (2018 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I-9-662/2018). Pastaruoju aspektu atskirai paminėtina, kad administracinėje byloje
Nr. I1-1/2007 išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad nepaskelbtas norminis administracinis aktas neįgyja visuotinio privalomumo savybės, tačiau norminio administracinio
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akto viešas paskelbimas laikytinas šio akto galiojimo sąlyga, o ne požymiu, lemiančiu tam
tikro akto priskyrimą ar nepriskyrimą norminių administracinių aktų grupei. Tuo atveju, jei tam tikras aktas atitinka norminio administracinio akto požymius, jį priėmusiam
subjektui tenka pareiga šį aktą paskelbti įstatymų nustatyta tvarka, priešingu atveju toks
aktas būtų laikomas negaliojančiu, o ne įgytų individualaus administracinio akto pobūdį
(2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-1/2007).
28. Pastebėtina, kad daugelis minėtų požymių yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismas, spręsdamas, ar teisės aktas, dėl kurio teisėtumo ištyrimo yra kreiptasi į administracinį teismą, gali būti pripažintas norminiu administraciniu aktu, būtinai turi išsiaiškinti šiame teisės akte įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį, subjektų ratą, kuriems taikomas
aktas, aktą priėmusio subjekto statusą bei kitas akto priėmimo aplinkybes (pvz., žr. 2013
m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-533/2013). Sprendžiant, kokio pobūdžio yra atitinkamas administracinis aktas, turi būti vertinama teisės aktą apibūdinančių
požymių visuma (2013 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-533/2013).
Be to, reikšminga aplinkybe, nulemiančia individualaus ir norminio administracinio akto
skirtumą, laikomas ir tikslas, kurio siekiama priimant vieną ar kitą administracinį aktą.
Sprendžiant apie administracinio akto rūšį (norminis ar individualaus pobūdžio), reikia
nustatyti ne tik tai, ar administraciniu aktu siekiama nustatyti norminio pobūdžio (nustatančias teises ir pareigas) elgesio taisykles individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, taip pat būtina atsižvelgti ir į jo taikymo paskirtį, priėmimo sąlygas bei įvertinti
teisinį reglamentavimą, kuriuo grindžiamas konkretaus administracinio akto priėmimas
(2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-13-822/2018). Taigi, tuo
atveju, kai teismui ginčijamo akto pobūdis nėra akivaizdus, konkreti išvada dėl akto rūšies
gali būti daroma tik įvertinus visas bylos aplinkybes bei ištyrus teismui pateiktus įrodymus
(2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2649/2011).
29. Teismų praktikoje norminiais administraciniais aktais pripažinti, pavyzdžiui:
švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta brandos egzamino programa (2018 m.
gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-17-756/2018); finansų ministro įsakymu patvirtinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatai (2018 m. liepos 20
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI8662/2018); Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus patvirtintas Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas
(2018 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I9662/2018); savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos
ribų nustatymo bei tvarkymo specialusis planas (2013 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-960/2013); kultūros ministro įsakymu patvirtintas Dariaus ir
Girėno aerodromo su įrangos liekanomis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (2013 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-533/2013);
generalinio prokuroro įsakymu patvirtintas Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos
prokuratūroje aprašas (2018 m. birželio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-4662/2018); žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės (2016
m. rugsėjo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I25520/2016); Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu patvirtintas Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašas (2015 m. kovo 23 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I-9-662/2015); sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl
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higienos normos patvirtinimo (2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I62414/2014) ir kt.
30. Atskirai paminėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje
yra pripažinęs, kad bendrasis teritorijos planas atitinka norminio teisės akto požymius,
tuo tarpu tai, ar konkretus specialiojo teritorijų planavimo dokumentas yra norminio ar
individualaus pobūdžio, gali būti sprendžiama tik kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į šio dokumento reguliavimo apimtį ir jo pobūdį bei kitus kriterijus (šiais aspektais
pvz., žr. 2014 m. gegužės 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-778/2014; 2017 m.
kovo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eI-8-756/2017; 2018 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017; 2018 m. kovo 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-1-502/2018).
Požymis: aktas sukuria elgesio taisykles – teisės normas
31. Norminis administracinis aktas, tai aktas, kuris sukuria elgesio taisykles – teisės normas. Norminio akto paskirtis įtvirtinti elgesio taisykles yra laikytinas kvalifikuojamuoju, skiriamuoju požymiu (2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartus administracinėje byloje
Nr. A492-2649/2011).
32. Administracinėje byloje Nr. AS-42-520/2015 iš ginčyto įsakymo turinio ir formos buvo matyti, jog įsakymu buvo išspręstas Privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervo lėšų skyrimo klausimas, t. y. šiuo atveju buvo išreikšta valstybės valia, kokia pinigų suma bus skiriama iš rezervo lėšų ir kokioms paslaugoms finansuoti, kokia tvarka tai
bus įgyvendinta, t. y. suformuota bendra elgesio taisyklė (2015 m. gegužės 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS-42-520/2015).
33. Aptariamą požymį atitinkančia nuostata administracinėje byloje Nr. eAS-1331520/2015 teisėjų kolegija pripažino savivaldybės tarybos sprendimo nuostatą, kuria taryba nusprendė nepritarti planuojamos ūkinės veiklos galimybėms Vilkaviškio rajono
savivaldybės teritorijoje – vėjo elektrinių plėtojimui iki nebus priimti valstybės institucijų teisės aktai, reglamentuojantys vėjo elektrinių statybą, bei įstatymų nustatyta tvarka
parengtas ir patvirtintas alternatyvios energijos šaltinių – vėjo jėgainių (pavienių, grupių, parkų) plėtros Vilkaviškio rajone specialusis planas, bei nustatė, kad šio Sprendimo
1 punktas netaikomas statant vėjo elektrines Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos
bendrajame plane numatytose vėjo elektrinių statybai skirtose teritorijose. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija, šis sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, įtvirtinančiu savarankiškąsias savivaldybių funkcijas teritorijų
planavimo srityje. Iš sprendimo turinio matyti, kad savivaldybės taryba jame suformulavo bendrą elgesio taisyklę, įtvirtino viešojo administravimo subjekto veiklos pagrindinę
nuostatą, į kurią bus orientuota šio subjekto (savivaldybės) veikla, sprendžiant klausimus
dėl planuojamos ūkinės veiklos savivaldybės teritorijoje (2015 m. gruodžio 1 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eAS-1331-520/2015).
Požymis: aktas priimtas vykdant administracinį reglamentavimą
34. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad viešojo administravimo subjekto veikla, apimanti norminių administracinių aktų priėmimą, vadinama administraciniu reglamen343
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tavimu (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 2 d.). Administracinio reglamentavimo
veikla yra viešojo administravimo bendrąja prasme sudėtinė dalis, o norminių administracinių aktų leidyba yra viešasis administravimas (2015 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-982-662/2015).
35. Kaip minėta, vienas iš norminio administracinio akto požymių – aktas priimtas viešojo administravimo subjekto, vykdančio administracinį reglamentavimą,
įgyvendinant būtent viešojo administravimo įgaliojimus, t. y. jį priėmusiam subjektui
tiesiogiai realizuojant valstybės valią ir nustatant elgesio taisykles, visuotinai privalomas tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams (2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-1/2007; 2017 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eAS-1015-520/2017).
Požymis: bendro, abstraktaus pobūdžio nuostatos
36. Norminis administracinis aktas išdėsto bendro, abstraktaus pobūdžio nuostatas, kurios apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius (2003 m. kovo 24 d. plenarinės sesijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A563/2003). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-2007/2011, vertindama specialiojo
teritorijų planavimo dokumento sprendinius, teisėjų kolegija nurodė, kad jie yra programinio (nustato teritorijos (jos dalių) vystymo, veiklos prioritetus) ir nevienkarčio (nevienkartinio) taikymo pobūdžio. Ginčo teritorijoje esančių individualių žemės sklypų
atžvilgiu minėti sprendiniai vertintini kaip abstraktūs (nekonkretūs), šie sprendiniai realizuojami tik paskesniuose individualiuose teisiniuose santykiuose, be kita ko, susijusiuose ir su konkrečių administracinių procedūrų, tokių kaip sklypų formavimas statinių
ir kitų pastatų statybai, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, žemės
paėmimo visuomenės poreikiams, statybos leidimo išdavimo ir kt., atlikimu (2011 m.
birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2007/2011).
Požymis: aktas orientuojamas į ateitį
37. Tam kad aktas būtų pripažintas norminiu administraciniu, jis, be kita ko, turi
būti orientuojamas į ateitį, t. y. skirtas taikyti daug kartų; jis toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose (2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011; 2018 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-9662/2018; 2019 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-2-502/2019 ir kt.).
38. Pavyzdžiui, įvertinus prašytame ištirti akte įtvirtintą bei kituose teisės aktuose nustatytą reglamentavimą, administracinėje byloje Nr. I-7-261/2017 konstatuota, kad
Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. gruodžio 12 d. paskelbtas VII kvietimas teikti paraiškas
mokslininkų grupių projektams įgyvendinti 2017-2020 m. yra vienkartis teisės taikymo
aktas, skirtas jame nurodytai asmenų grupei. Prašytomis patikrinti nuostatomis buvo tik
apibrėžiami dalyvių specialieji reikalavimai nustatytame konkurse konkrečiomis datomis. Paskelbus kvietimą yra sukeliamas konkrečių administracinių teisinių santykių atsiradimas – nuo jo paskelbimo 2016 m. gruodžio 12 d. iki kvietime nurodyto termino
2017 m. vasario 13 d. kvietime nurodytus reikalavimus atitinkantys subjektai turi teisę
pateikti paraiškas, kurios, jeigu atitinka kitus nustatytus reikalavimus, yra vertinamos
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nustatyta tvarka ir (subjektai) rungiasi dėl konkursinio finansavimo paraiškose nurodytiems mokslinių tyrimų projektams (2017 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-7-261/2017).
39. Tuo tarpu nukreiptu į ateitį, buvo, pavyzdžiui, pripažintas savivaldybės tarybos sprendimas panaikinti seniūniją ir šią seniūniją sudariusias teritorijas priskirti kitai
seniūnijai (2018 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-601-756/2018).
40. Paminėtina ir tai, kad vien ta aplinkybė, jog aktas skirtas taikyti tik tam tikrą laikotarpį (pvz., žr. konkrečiais metais) – savaime nepaneigia jo normiškumo (pvz.,
žr. 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-773-492/2018).
Pavyzdžiui, vien tai, kad nagrinėtas aktas galiojo 3 mėnesius nuo jo paskelbimo, nesuponavo išvados, kad jis nėra norminis administracinis aktas (2014 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-1200/2014).
Požymis: akto adresatai neapibrėžti individualiais požymiais
41. Norminis administracinis aktas yra adresuotas neapibrėžtam asmenų ratui
arba ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais.
42. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS662-634/2014 teisėjų kolegija vertino, kad savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoje tvarkoje buvo išdėstytos bendro, abstraktaus pobūdžio nuostatos, kurios apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis
panašius visuomeninius santykius, – gyvenamųjų namų, kuriuose yra modernizuoti ar
rekonstruoti liftai panaudojant Kauno miesto savivaldybės specialiųjų lėšų liftams modernizuoti ar rekonstruoti sąskaitoje kauptas lėšas, liftų modernizavimo ar rekonstravimo lėšų administravimą (2014 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS662-634/2014).
43. Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. eI-31-602/2016 pareiškėjas prašė ištirti
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus
pavaduotojo įsakymą, kuriuo patvirtinta Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse
suteikimo komisijos sudėtis ir išvardijami vardai ir pavardės asmenų, kurie skiriami šios
komisijos pirmininku, pavaduotoju ir likusiais nariais. Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad toks aktas neatitinka būtinųjų norminio administracinio akto požymių – nenustato elgesio taisyklės, skirtos individualiai neapibrėžtai asmenų grupei. Kaip
pažymėjo teisėjų kolegija, pareiškime nepagrįstai buvo nurodyta, kad įsakymas yra norminis administracinis aktas dėl to, kad juo sudaryta minėta komisija priiminės sprendimus dėl individualiais požymiais neapibrėžtų subjektų teisių ir pareigų – inter alia nagrinės asmenų prašymus suteikti leidimus atitinkamai ūkinei veiklai. Įsakymu priimtas
sprendimas patvirtinti minėtos komisijos sudėtį nėra taisyklė, į kurios reguliavimo sritį
galėtų patekti subjektai, kurių prašymus nagrinės ši komisija. Įsakymas laikytinas skirtu
į aptariamą komisiją skiriamiems asmenims – įsakymu jame nurodyti asmenys įgyja atitinkamo komisijos nario teises ir pareigas. Šie asmenys Įsakyme apibrėžti individualiais
požymiais, nurodant jų vardus ir pavardes. Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad sprendimas paskirti konkretų asmenį į tam tikras pareigas, kuriose jam yra priskirti viešojo administravimo įgaliojimai yra laikomas individualiu administraciniu aktu
(2016 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-31-602/2016).
44. Administracinėje byloje Nr. eAS-20-502/2018 buvo nagrinėjamas atskirasis
345

III. Informacinė dalis

skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo
skundą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos rašto nurodžius, kad jis (raštas) yra norminis
administracinis aktas. Vertindama šį raštą Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad jame buvo formuluojamas nurodymas, skirtas konkrečių
viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų vadovams pagal pateiktą sąrašą, kuris yra baigtinis.
Taigi elgesio taisyklės atsakovo rašte buvo skirtos individualiai apibrėžtai (nurodytai) asmenų grupei, dėl ko ginčijamas aktas negalėjo būti laikomas norminiu administraciniu
aktu (2018 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-20-502/2018).
45. Tai, kad ginčijami aktai yra skirti nedideliam subjektų ratui, nedaro jų individualiais. Konkretus subjektų skaičius neturi įtakos akto norminiam pobūdžiui (2011
m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011). Be to, aplinkybė,
kad galima tam tikru metu nustatyti jų (adresatų) skaičių, nereiškia, kad aktas yra individualus (pvz., žr. 2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2011).
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-2007/2011 norminiu administraciniu aktu
buvo pripažintas laisvosios ekonominės zonos specialusis planas, nors ir buvo galima
identifikuoti į šią teritoriją patenkančius žemės sklypų savininkus (pirmosios instancijos
teismas šį planą klaidingai vertino kaip individualų administracinį aktą, todėl trečiaisiais
suinteresuotais asmenimis įtraukė visus į ginčo teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkus) (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2007/2011).
46. Paminėtina ir administracinė byla Nr. eAS-1331-520/2015, kurioje buvo pažymėta, jog tai, kad savivaldybės tarybos sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į gautą bendruomenės prašymą, nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog sprendimas buvo skirtas išimtinai tik pareiškėjui ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims. Teisėjų kolegija pažymėjo,
jog teisės akto priėmimo aplinkybės nelemia nei akto individualumo, nei normiškumo.
Akcentuota, kad sprendimas darė tiesioginę įtaką ne tik sprendime nurodyta ūkine veikla
šiuo metu planuojantiems, bet ir ateityje planuosiantiems užsiimti subjektams, taip pat
kitiems subjektams, kurie atsakingi už sprendimų dėl leidimų tokia veikla užsiimti išdavimą, bei savivaldybės teritorijos, kurioje planuojama statyti vėjo elektrines, gyventojams
(2015 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1331-520/2015).
Požymis: aktas yra visuotinai privalomas
47. Norminis administracinis aktas visada yra visuotinai privalomas (pvz., žr.
2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010). Taigi, kad
tam tikras teisės aktas būtų pripažintas norminiu, be kitų nurodytų norminių teisės aktų
požymių, turi būti nustatyta, kad jame įtvirtintos elgesio taisyklės turi visuotinio privalomumo požymį, t. y. norminiu administraciniu aktu nustatomos elgesio taisyklės yra
privalomos subjektams, siekiantiems įgyvendinti įstatymais jiems suteikiamas teises –
jose sukuriamos elgesio normos, kurių pagrindu subjektams atsiranda naujos teisės ir
pareigos. Dėl to administraciniuose teismuose nenagrinėtinas aktų, kuriais nėra suformuluotos privalomos elgesio taisyklės, konkretūs įpareigojimai ar apribojimai, o tik išreikšta viešojo administravimo subjekto nuomonė ar rekomendacijos, teisėtumas (2019
m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-2-502/2019).
48. Pavyzdžiui, šiuo klausimu teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A5562007/2011 pažymėjo, kad specialiojo teritorijų planavimo dokumento, nagrinėtu atveju –
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Kauno laisvosios ekonominės zonos specialiojo plano privalomumas atitinkamų visuomeninių teisinių santykių dalyviams buvo eksplicitiškai įtvirtintas Teritorijų planavimo
įstatyme, aktualiu laikotarpiu nustačiusiame, jog „patvirtinto specialiojo plano sprendiniai yra privalomi planuojamai veiklai, taip pat jie nustato privalomus reikalavimus kitiems to paties ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti“ (2011 m.
birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2007/2011).
49. Administracinėje byloje Nr. eI-2-502/2019 įvertinusi reikšmingas aplinkybes,
išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas Rekomenduojamų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų vadovų atšaukimo priežasčių sąrašas yra teisiškai neįpareigojantis, ne
privalomo, bet rekomendacinio pobūdžio, todėl kaip aktas, neturintis norminiam administraciniam aktui būdingo visuotinio privalomumo požymio, negali būti pripažintas
norminiu administraciniu aktu (2019 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eI-2-502/2019).
Vidaus administravimo aktas
50. Atskirai paminėtina, kad administracinių teismų praktikoje išskiriama ir vidaus administravimo (organizacinio tvarkomojo pobūdžio) aktų kategorija (šiuo aspektu
pvz., žr. 2013 m. kovo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-226/2013; 2012 m.
gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8581492/2012).
51. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. I4441/2007 yra pažymėjusi, jog vidaus administravimas, kitaip nei viešasis
administravimas, visada yra nukreiptas į vidinį viešojo administravimo subjekto veiklos
organizavimą, todėl aktai, priimami vidaus administravimo metu, visada yra adresuojami subjektams, tam tikrais sisteminiais, struktūriniais ir (ar) organizaciniais ryšiais susijusiems su šį aktą priėmusiu subjektu. Atitinkamai vidaus administravimo aktų privalomumą asmenims, kuriems jie adresuojami, lemia ne šiuose aktuose įtvirtinta valstybės
valia, išreikšta per viešojo administravimo subjektams suteikiamus įgaliojimus, o šių
asmenų organizacinis ir (ar) struktūrinis pavaldumas jį priėmusiam subjektui bei būtinybė paklusti atitinkamos institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos vidaus darbo
tvarkai. Be to, šioje byloje konstatuota, kad vidaus administravimo aktai nelaikytini norminiais administraciniais aktais Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme. Tokie
aktai gali atitikti kai kuriuos norminių administracinių aktų požymius (pagal juos priėmusį subjektą, asmenų, kuriems skiriamas aktas, ratą ir pan.), tačiau, skirtingai nei norminiams administraciniams aktams, vidaus administravimo aktams nėra būdingas visuotinio privalomumo požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų įgaliojimų
savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti visiems asmenims (nepriklausomai nuo
jų tarnybinio pavaldumo ar kitų aplinkybių) privalomas elgesio taisykles. Pastebėtina,
kad ginčai dėl vidaus administravimo paprastai kyla administracinių teismų kompetencijai įstatymu priskirtoje valstybės tarnybos srityje (2007 m. vasario 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I444-1/2007; 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS438-784/2014).
52. Taigi, vidaus administravimo aktai nelaikytini norminiais administraciniais
aktais Administracinių bylų teisenos įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo taiky347
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mo prasme. Tokie aktai gali atitikti kai kuriuos norminių administracinių aktų požymius
(pagal juos priėmusį subjektą, asmenų, kuriems skiriamas aktas, ratą ir pan.), tačiau,
skirtingai nei norminiams administraciniams aktams, vidaus administravimo aktams
nėra būdingas visuotinio privalomumo požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų įgaliojimų savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti visiems asmenims (nepriklausomai nuo jų tarnybinio pavaldumo ar kitų aplinkybių) privalomas elgesio taisykles (pvz., žr. 2007 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-602/2007;
2013 m. kovo 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I492-4/2013; 2013 m. kovo 6 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-226/2013; 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-784/2014).
II.1.2. Bendro pobūdžio teisės aktai
53. Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtinta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl, be kita ko, bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų
teisėtumo. To paties įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 2 punkte, be kita ko, įtvirtinta, kad
Vyriausiasis administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė instancija šio įstatymo
17 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytoms byloms. Taigi pagal nurodytas procesinės
teisės normas Vyriausiajame administraciniame teisme, kaip vienintelėje ir galutinėje
instancijoje, nagrinėjamos bylos dėl asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo. Tokių bylų pradėjimui ir nagrinėjimui taikomos bendrosios procesą administraciniame teisme reglamentuojančios Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos
ir specialiosios Administracinių bylų teisenos įstatymo normos, skirtos pareiškimams
(prašymams) ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 112–119 str.) (2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eI-22-520/2017).
54. Kaip minėta, Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnyje įtvirtinta,
kad jame nurodyti subjektai taip pat turi teisę kreiptis į administracinį teismą su prašymu ištirti konkrečios bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos
priimto bendro pobūdžio teisės akto teisėtumą. Sprendžiant tokio pareiškimo (prašymo)
priėmimo klausimą, pirmiausia turi būti įvertinta, ar pareiškėjai į teismą iš tiesų kreipėsi
dėl tokio pobūdžio teisės akto teisėtumo. Nustačius, kad pareiškimu prašoma ištirti ne
bendro pobūdžio teisės aktą, o individualaus administracinio akto teisėtumą, pareiškimas negali būti priimamas ir nagrinėjamas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų (taip pat ir minėtus bendro pobūdžio akto) teisėtumą nagrinėjimo tvarką.
Atitinkamai, konstatavęs, kad Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymai skirti pareiškėjams
drausmines nuobaudas buvo individualūs, o ne minėto bendro pobūdžio teisės aktai,
Vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti pareiškimą, kartu atkreipdamas pareiškėjų dėmesį į jų teisę inicijuoti individualų ginčą ir dėl nurodytų įsakymų pripažinimo neteisėtais kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka (2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. eI-22-520/2017). Aptariamu bendro pobūdžio teisės aktu nebuvo pripažintas ir politinės partijos kolegialių valdymo organų sprendimai, susiję su politinės partijos nario pašalinimu iš partijos (pvz., žr. 2018 m. lapkričio 6 d. nutartis admi348
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nistracinėje byloje Nr. eI-32-662/2018).
55. Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. I-9-756/2017 Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad Advokatų tarybos sprendimu patvirtintos taisyklės, susijusios
su Advokatūros narių teisėmis gauti informaciją apie Advokatūros veiklą ir susipažinti su
Advokatūros dokumentais, vertintinos kaip bendro pobūdžio aktai, nustatantys elgesio
taisykles, skirtas rūšiniais požymiais apibrėžtai asmenų grupei. Todėl buvo konstatuota,
kad pareiškėjai nagrinėtu atveju prašė panaikinti asociacijos priimtus bendro pobūdžio
taisykles nustatančius teisės aktus (2017 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I-9-756/2017). Administracinėje byloje Nr. I261-2/2013, įvertinus, jog tai bendro pobūdžio aktas, tirtas Lietuvos dziudo federacijos valdymo organo (vykdomojo komiteto)
nutarimo dalies teisėtumas (2013 m. vasario 14 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I261-2/2013). Aptariamų Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų taikymo
prasme bendro pobūdžio teisės aktu buvo pripažintas ir asociacijos „Lietuvos krepšinio federacija“ nutarimas, kuriuo, be kita ko, nustatytas žaidėjų, neturinčių Lietuvos
Respublikos pilietybės, limitas registruojant juos Lietuvos krepšinio lygos 2016/2017
m. sezono čempionato rungtynėse (2016 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eI-27-858/2016).
56. Svarbu akcentuoti, kad pagal aptariamas proceso taisykles nagrinėjami prašymai ištirti bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos, o ne
kito subjekto priimto bendro pobūdžio teisės akto teisėtumą. Šiuo klausimu vienoje iš bylų Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į Seimo statuto, Lietuvos
Socialdemokratų partijos statuto nuostatas, sprendė, kad Lietuvos Respublikos Seimo
socialdemokratų partijos frakcijos reglamentas, patvirtintas Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos nutarimu, nėra politinės partijos priimtas bendro pobūdžio aktas
Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalies prasme, kadangi partijos
tarybos išreikštas pritarimas parlamento frakcijos (kaip parlamento vidinio darinio) priimtai jos pačios (šios frakcijos nariams taikomai) darbo tvarkai vertintinas ne kaip politinės partijos priimtas privalomo elgesio taisykles nustatantis bendro pobūdžio aktas,
o kaip aktas, išreiškiantis tam tikrą šios politinės partijos poziciją (rekomendaciją) parlamento frakcijos priimto akto atžvilgiu (2012 m. sausio 25 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. I662-15/2012).
II.1.3. Tikrinamo akto galiojimas
57. Tais atvejais, kai į administracinį teismą kreipiamasi su abstrakčiu, t. y. su individualia byla nenusijusiu, pareiškimu (prašymu) ištirti norminio administracinio akto ar
minėto bendro pobūdžio teisės akto teisėtumą, aktualus tampa šio akto galiojimo klausimas tiek sprendžiant pareiškimo (prašymo) priėmimo klausimą, tiek nagrinėjant norminę administracinę bylą iš esmės.
58. Iš tiesų administraciniai teismai atvejais, kai į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, o kiti Administracinių bylų
teisenos įstatymo 112 straipsnyje nurodyti subjektai, netiria negaliojančio norminio
administracinio akto (jo dalies) teisėtumo, todėl pareiškimą dėl nebegaliojančio norminio administracinio akto (jo dalies) teisėtumo yra atsisakoma priimti (pvz., žr. 2014 m.
rugsėjo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-552-15/2014), o jei pareiškimas priim349
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tas ar norminis administracinis aktas (jo dalis) yra panaikinta po pareiškimo priėmimo –
norminė administracinė byla nutraukiama (šiuo klausimu, be kita ko, žr. apibendrinimo
poskyrį „Norminio administracinio akto (jo dalies) panaikinimas po pareiškimo priėmimo“). Pripažinimas, kad nebegaliojantis norminis administracinis aktas prieštarauja
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, nebetenka prasmės, nes neturėtų poveikio
visuomeniniams santykiams. Toks poveikis būtų tik tada, jei teisme būtų nagrinėjama individuali byla, susijusi su pažeistų subjektinių teisių gynimu, ir norminio administracinio
akto teisėtumo bylą inicijuotų individualią bylą nagrinėjantis teismas (2015 m. spalio 27
d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-636-602/2015).
59. Paminėtina, kad pareiškėjai su abstrakčiu, t. y. su individualia administracine
byla nesusijusiu, pareiškimu kartais kreipiasi dėl ankstesnės redakcijos norminio administracinio akto (jo dalies) teisėtumo. Pavyzdžiui, išsamiai įvertinusi visus atliktus prašyto ištirti norminio administracinio akto pakeitimus ir pareiškime išdėstytus argumentus,
teisėjų kolegija administracinėje byloje konstatavo, kad nagrinėtu atveju pareiškėjas, prašydamas ištirti teisingumo ministro įsakymu patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 ir 52 punktų (2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 redakcija) teisėtumą, kėlė
klausimą dėl nebegaliojančio teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 29 straipsniui
ir 48 straipsnio 1 daliai. Todėl pareiškimą buvo atsisakyta priimti (2014 m. rugsėjo 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. I552-15/2014).
60. Norminių teisės aktų galiojimas gali pasibaigti, kai baigiasi pats akto galiojimo
laikas, kuris buvo nurodytas pačiame norminiame teisės akte, kuomet atitinkama institucija, turinti teisę priimti norminį teisės aktą, tiesiogiai panaikina pirmiau galiojusį norminį teisės aktą, kai Konstitucinis Teismas ar Vyriausiasis administracinis teismas sprendimu (bendrine prasme) pripažįsta teisės aktą prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės
aktui (paprastai toks teisės aktas netenka teisinės galios ir netaikomas nuo Konstitucinio
Teismo arba Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo oficialaus paskelbimo dienos) ir inter alia kai teisėkūros subjektas patvirtinta kitokį tų pačių visuomeninių santykių teisinį reguliavimą (2007 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1718/2007; taip pat žr. 2009 m. sausio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I444-2/2009).
61. Dėl prašomo patikrinti norminio administracinio akto (jo dalies) galiojimo
pabaigos paminėtina ir administracinė byla Nr. eAS-558-556/2017, kurioje nagrinėdamas atskirąjį skundą Vyriausiasis administracinis teismas nesutiko su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad Vyriausybės atstovo prašytas patikrinti savivaldybės tarybos
sprendimas, kuriuo patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2016 metams, nebegalioja. Patikrinusi Teisės aktų registrą, įvertinusi prašyto patikrinti norminio administracinio akto turinį, teisėjų kolegija pripažino, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog šis
aktas yra pakeistas ar netekęs galios, tuo pačiu nenustatyta, kad prašytoje patikrinti šio
akto nuostatoje įtvirtintas teisinis reguliavimas pakeistas ar panaikintas. Priešingai, norminis administracinis aktas yra galiojantis, gali būti taikomas, todėl gali būti ginčo objektu. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat nesutiko su pirmosios instancijos išvada, kad prašytu patikrinti norminiu administraciniu aktu nustatyta asmenų
apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu tvarka yra pakitusi. Šiuo aspektu teisėjų
kolegija nurodė, kad tai, jog konkretus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas taikomas
konkretaus mokestinio laikotarpio mokestinėms prievolėms nustatyti, nesudaro pagrindo teigti, jog jis, pasibaigus šiam mokestiniam laikotarpiui, netenka galios. Prašytas pa350
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tikrinti norminis administracinis aktas ir savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metų tarifai, reguliuoja skirtingus teisinius
santykius – pirmasis nustato, kokie tarifai taikomi Skuodo rajone apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį už 2016 metus, o antrasis – nustato nekilnojamojo turto mokesčio
tarifus 2017 metams. Atitinkamai buvo konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai nutraukė norminę administracinę bylą pagal Vyriausybės atstovo pareiškimą
(2017 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-558-556/2017).
Norminio administracinio akto paskelbimas ir įsigaliojimas
62. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi taisyklės,
jog administraciniams teismams nėra teismingos bylos pagal prašymus ištirti, ar nepaskelbti įstatymo nustatyta tvarka (dėl to negaliojantys) norminiai administraciniai aktai
neprieštarauja įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams (pvz., žr. 2002 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I6-9/2002; 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS438-603/2008; 2011 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A621137/2011; 2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5251809/2012). Tais atvejais, kai nustatoma, kad norminis teisės aktas nebuvo paskelbtas
įstatyme nustatyta tvarka, jis negali būti pripažintas oficialiai galiojančiu norminiu administraciniu teisės aktu, todėl ir tokio akto teisėtumo tyrimas negalimas (2013 m. liepos 18
d. nutartis administracinėje byloje Nr. I143-24/2013).
63. Pagal Konstituciją teisės aktai turi būti oficialiai skelbiami laikantis jų oficialaus skelbimo tvarkos, kuri nustatyta būtent tuo metu, kai jie išleidžiami (Konstitucinio
Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarimas). Todėl sprendžiant, ar tiriamas norminio pobūdžio aktas buvo paskelbtas laikantis nustatytos tvarkos, vadovaujamasi teisės normomis,
tokią tvarką reglamentavusiomis tiriamo akto priėmimo metu (2018 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-9-662/2018).
64. Pavyzdžiui, vienoje iš bylų buvo remtasi tuo metu galiojusiu Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymu, kuriame buvo įtvirtinta, kad ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų
vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo
data, o nurodytų valstybės institucijų vadovų bei kolegialių institucijų norminiai teisės
aktai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstybės žiniose“. Ginčytoje Teisėjų tarybos nutarimu
patvirtintoje tvarkoje įtvirtintas norminio pobūdžio teisinis reguliavimas, todėl konstatuota, kad šis teisės aktas turėjo būti paskelbtas kaip norminis teisės aktas nustatyta tvarka leidinyje „Valstybės žinios“. Oficialus šio norminio akto paskelbimas įstatymų nustatyta tvarka yra būtina sąlyga minėtam teisės aktui įsigalioti. Kadangi jis nebuvo tinkamai
paskelbtas, spręsta, kad įstatymų nustatyta tvarka nepaskelbto, todėl nepradėjusio galioti
norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas yra neteismingas administraciniam
teismui. Atsižvelgiant į tai, norminė administracinė byla nutraukta (2012 m. gruodžio 3
d. nutartis administracinėje byloje Nr. I492-30/2012). Administracinėje byloje Nr. AS438603/2008, pasisakydamas dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo patvirtintas daugiabučių namų teritorijos priežiūros tarifo patvirtinimas, pažymėjo,
kad šio akto priėmimo metu galiojęs Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
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tvarkos įstatymo (2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1270 redakcija) 12 straipsnis
numatė, kad aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių ir jų
vykdomųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo
data. Todėl teisėjų kolegija sprendė, kad vien tik apibendrinta informacija (publicistinio
pobūdžio ir stiliaus pranešimas) apie tai, jog buvo padidinta kaina už kiemų priežiūrą
vietos laikraštyje nelaikytinas tinkamu norminio akto paskelbimu (2008 m. gruodžio 12
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-603/2008).
65. Administracinėje byloje Nr. A525-1809/2012, kurioje spręsta dėl savivaldybių
administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto tinkamo paskelbimo, pažymėta, kad norminio administracinio akto įsigaliojimo momentas yra ypatingai
svarbus, ypač atsižvelgiant į tai, jog tik nuo norminio administracinio akto įsigaliojimo
teisinių santykių subjektams iš šio akto kyla atitinkamos teisės ir pareigos. Todėl teisinėje valstybėje negalima tokia situacija, kai norminio administracinio akto įsigaliojimo
momentas yra apibrėžtas taip, kad nėra aišku, kada atitinkamas aktas įsigalioja ir neįmanoma nustatyti, ar jis apskritai įsigaliojo. Apžvelgiamu atveju Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo 2 punkte buvo nustatyta, jog Vilniaus miesto atliekų tvarkymo
taisyklės įsigalioja, esant pasirašytoms Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir
atliekų tvarkymo operatorių visoms sutartims. Teisėjų kolegija, įvertinusi šią nuostatą,
sprendė, jog nėra aišku, ar Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės apskritai yra įsigaliojusios. Anot Vyriausiojo administracinio teismo, abstrakti sąvoka „visoms sutartims“
neleidžia aiškiai nustatyti įsigaliojimo momento. Atitinkamai tokios išvados sudarė papildomą pagrindą konstatuoti, jog prašytos patikrinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės nebuvo tinkamai
paskelbtos įstatymų nustatyta tvarka (2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1809/2012).
66. Dėl galimybės tirti dar neįsigaliojusias norminio administracinio akto nuostatas paminėtina administracinė byla Nr. AS602-199/2012, kurioje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad norminių teisės aktų tyrimo, teikiant abstraktų prašymą, inicijavimas nėra išskirtinai siejamas su pažeistų teisių faktu ar gynimu.
Prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimui reikšmės
neturi ir tai, jog Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos taisyklės
dar nėra įsigaliojusios. Kaip buvo matyti iš taisyklių ir jų priedo, jos jau buvo priimtos
ir patvirtintos, jų priėmimo ir (ar) patvirtinimo tinkamumo klausimas ginčijamas nebuvo, todėl, kaip pažymėjo teisėjų kolegija, vien tai, kad taisyklėse numatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data, neturėtų užkirsti kelią tirti jų teisėtumo, t. y. tirti, ar jos neprieštarauja
aukštesnės galios teisės aktams. Priešingas situacijos aiškinimas prieštarautų protingumo
kriterijui, teisėtumo kontrolės efektyvumui (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS602-199/2012).
67. .
Norminio administracinio akto (jo dalies) panaikinimas po pareiškimo priėmimo
68. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos,
kad ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki sprendimo byloje priė352
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mimo reiškia, jog tais atvejais, kai į administracinį teismą dėl norminio administracinio
akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, o kiti Administracinių bylų teisenos įstatymo 112
straipsnyje nurodyti subjektai, norminio administracinio akto teisėtumo byla praranda savo objektą. Taigi tais atvejais, kai teisme nagrinėjama norminė administracinė byla
pagal abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto (ar jo dalies) teisėtumą,
administraciniams teismams yra priskiriama tirti tik galiojančių norminių administracinių aktų teisėtumą, todėl ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki
sprendimo byloje priėmimo tokiais atvejais yra pagrindas nutraukti bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (pvz., žr. 2006 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I444-1/2006; 2013 m. birželio 13 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I502-9/2013; 2013 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I444-3/2013;
2015 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I438-1/2014; 2017 m. vasario 1 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. I-2-261/2017; 2018 m. spalio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-25-822/2018 ir kt.).
69. Jeigu dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo ginčijamos norminio administracinio teisės akto nuostatos nebegalioja, pripažinimas, kad nebegaliojantis norminis administracinis aktas prieštaravo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, nebetenka prasmės, nes neturėtų poveikio visuomeniniams santykiams. Toks poveikis būtų tik tada, jei
teisme būtų nagrinėjama individuali byla, susijusi su pažeistų subjektinių teisių gynimu,
ir norminio administracinio akto teisėtumo bylą inicijuotų individualią bylą nagrinėjantis teismas (2012 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I756-19/2012; 2012
m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1767/2012).
70. Atsakydamas į pareiškėjo Seimo nario argumentus, kodėl vis dėlto būtina ištirti nebegaliojančio ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumą, vienoje iš bylų Vyriausiasis
administracinis teismas, pažymėjęs, kad norminio administracinio akto teisėtumo patikros procesas yra specifinis procesas, kuriuo nesprendžiami tam tikri konkrečių asmenų
teisių pažeidimo klausimai, o sprendžiama dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) teisėtumo, nurodė, kad norminio administracinio akto, juolab nebegaliojančio norminio administracinio akto taikymo tam tikru konkrečiu atveju aplinkybės, inter alia taikymo pasekmės konkrečiu individualiu atveju norminio administracinio akto teisėtumo
patikros byloje nenagrinėjamos (2012 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I756-19/2012).
71. Atsisakymo priimti pareiškimą (prašymą) ar norminės bylos nutraukimo dėl
šios priežasties atvejais paprastai papildomai pažymima, kad tai neužkerta kelio individualią bylą nagrinėjančiam administraciniam ar bendrosios kompetencijos teismui
kreiptis į administracinį teismą ištirti nebegaliojančio (pakeisto) norminio administracinio akto teisėtumą ar jo atitiktį nebegaliojantiems aukštesnės teisinės galios aktams, jeigu
tai yra būtina priimant byloje sprendimą (2009 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. I444-2/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7561405/2010; 2012 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I756-19/2012).
Norminio administracinio akto (jo dalies) pakeitimas po pareiškimo priėmimo
72. Norminė administracinė byla, inicijuota pagal abstraktų, t. y. su individualia
byla nesusijusį, pareiškimą (prašymą) paprastai nutraukiama ir tais atvejais, kai abstrak353
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čiu pareiškimu ginčijamas teisinis reguliavimas iki sprendimo priėmimo yra iš esmės pakeičiamas (2013 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I444-3/2013; 2016
m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1022-492/2016). Kai pakeičiama
ar panaikinama viena iš kelių prašomų patikrinti nuostatų, byla nutraukiama tik dalyje
dėl minėtos nuostatos (pvz., žr. 2018 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I-2-438/2018).
73. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I492-11/2012 nustatyta, kad po pareiškimo priėmimo nagrinėti teisme teisingumo ministro įsakymu patvirtinta Sprendimų
vykdymo instrukcija buvo pakeista ir išdėstyta nauja redakcija, iš esmės naujai sureguliuojant ginčo teisinius santykius. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo kompetencijos tirti norminių administracinių aktų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams kontekste ginčytas teisinis reguliavimas laikytas nebegaliojančiu (nebetaikytinu ir nebeaktualiu
vertinant atitinkamų visuomeninių santykių sureguliavimo turinį) (2012 m. gegužės 10
d. nutartis administracinėje byloje Nr. I492-11/2012; taip pat žr. 2009 m. sausio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I444-2/2009; 2010 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS143-21/2010).
Individualioje byloje taikytino akto (jo dalies) panaikinimas, pakeitimas
74. Svarbu akcentuoti, kad kitaip nei abstraktaus pareiškimo (prašymo) atveju
vertintini atvejai, kai norminio administracinio akto teisėtumo bylos išsprendimas yra
susijęs su individualių asmenų teisių gynimu. Administracinis teismas, kai į jį dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo kreipiasi teismai, privalo priimti ir tirti
nebegaliojančio arba jau pakeisto teisinio reguliavimo atitiktį aukštesnės galios teisės aktams su sąlyga, kad prašomas ištirti norminis administracinis aktas (ar jo dalis) taikomas
nagrinėjant individualią bylą ir šio akto teisėtumo ištyrimas padės teismui teisingai išspręsti ginčą. Pavyzdžiui, Vyriausiajam administraciniam teismui nustačius, jog norminės administracinės bylos nagrinėjimo iš esmės metu ginčijamas Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo 31 punktas jau buvo pakeistas, konstatuota, kad teismas gali ir
privalo išnagrinėti teismo prašymą nepaisant to, jog ginčijama nuostata yra pakeista, t.
y. administracinis teismas turi tirti ir norminės administracinės bylos nagrinėjimo metu
negaliojančios teisės normos teisėtumą (2012 m. gruodžio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I552-23/2012; taip pat žr. 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I662-9/2012; 2013 m. sausio 17 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. I438-35/2012).
75. Apžvelgiamais atvejais ginčijamo teisės akto panaikinimas nėra pagrindas
nutraukti norminę administracinę bylą. Teismo sprendimas dėl tuo metu nebegaliojančių teisės aktų gali būti aktualus prašymą šioje byloje pateikusiam ir individualų ginčą nagrinėjančiam teismui (2010 m. liepos 15 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I502-13/2010).
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II.2. Teisės aktai, kurių atitikčiai atliekamas akto teisėtumo tyrimas
II.2.1. Akto teisinė galia
76. Minėta, kad, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsniu, 113 straipsnio 3 dalimi bei 114 straipsnio 1 dalimi, šiose nuostatose nurodyti subjektai to paties įstatymo 2 dalies II skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka gali
administracinio teismo prašyti atlikti tyrimą (kompetentingi administraciniai teismai –
ir inicijuoti tyrimą) dėl norminio administracinio akto ar bendro pobūdžio teisės akto
atitikties „įstatymui ar Vyriausybės norminiam teisės aktui“.
Atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai
77. Praktikoje buvo iškilęs klausimas, ar administraciniams teismams priskirta
tirti norminių administracinių aktų atitiktį Konstitucijai inter alia konstituciniams principams. Atsakydamas į tai, Vyriausiasis administracinis teismas rėmėsi oficialios konstitucinės doktrinos nuostatomis, t. y. tuo, kad teisę kuriančias ir teisę taikančias institucijas (pareigūnus) saisto konstitucinių nuostatų samprata, argumentai, išdėstyti ne tik
Konstitucinio Teismo nutarimuose, bet ir kituose Konstitucinio Teismo aktuose – išvadose bei sprendimuose; taigi pagal Konstituciją, visi Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose yra aiškinama Konstitucija – formuojama oficiali konstitucinė doktrina – savo
turiniu saisto ir teisę kuriančias, ir teisę taikančias institucijas (pareigūnus), neišskiriant nė bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų (Konstitucinio Teismo 2005
m. rugsėjo 20 d. sprendimas). Taip pat teismai, pagal Konstituciją ir įstatymus turintys
įgaliojimus tirti teisės aktų (jų dalių), kurių atitikties Konstitucijai (kitiems aukštesnės
galios teisės aktams) tyrimas nėra priskirtas Konstitucinio Teismo jurisdikcijai, atitiktį
Konstitucijai (kitiems aukštesnės galios teisės aktams) ir priimti atitinkamus sprendimus,
atitinkamose bylose tirdami tų teisės aktų (jų dalių) atitiktį Konstitucijai negali neaiškinti Konstitucijos. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą ir kitus įstatymus dėl
kitų teisėkūros subjektų išleistų (taigi ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės
išleistų ir ne priimtų referendumu) teisės aktų (jų dalių), inter alia dėl ministrų išleistų
teisės aktų, kitų žemesnės galios poįstatyminių teisės aktų, taip pat savivaldybių institucijų išleistų teisės aktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams inter alia (ir pirmiausia)
Konstitucijai sprendžia pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigti specializuoti teismai – administraciniai teismai (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).
Įgyvendindami savo įgaliojimus, administraciniai teismai yra saistomi Konstitucinio
Teismo aktuose (nutarimuose, išvadose, sprendimuose) suformuotos oficialios konstitucinės doktrinos (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas). Atsižvelgdama
į šias nuostatas bei į tai, kad Konstitucija yra aukščiausios teisinės galios aktas, teisėjų kolegija konstatavo, kad Vyriausiasis administracinis teismas turi įgaliojimus vertinti poįstatyminio norminio akto, kurio teisėtumo tyrimas nepriskirtinas Konstitucinio Teismo
kompetencijai, atitiktį Konstitucijai (2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2011).
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Atitiktis įstatymui ir (ar) Vyriausybės norminiam teisės aktui
78. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 dalies II skyriaus pirmajame skirsnyje nurodyta tvarka administraciniai teismai tiria norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams. Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti norminių administracinių aktų atitikties žemesnės teisinės galios nei
Vyriausybės nutarimai teisės aktams (2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008; 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8581449/2012; 2013 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I143-24/2013).
79. Atskirai paminėtina administracinė byla Nr. eI-21-438/2017, kurioje pareiškėjas (prokuroras), be kita ko, prašė ištirti, ar kultūros ministro įsakymu patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo
18 straipsnio 2 daliai (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija), nustačiusiai,
kad „specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams <...>“.
Konkrečiai pareiškėjas abejojo minėto planavimo dokumento sprendimų atitiktimi šiai
įstatymo nuostatai tik tiek, kiek jie (sprendiniai) neatitinka reikalavimo „neprieštarauti
<..> kitiems teisės aktams“, t. y. blanketinei įstatymo nuostatai, kuri pati savaime nenukreipia į jokį konkretų ar atitinkamos rūšies teisės aktą, o iš esmės įtvirtina tik abstraktų
teisėtumo reikalavimą. Įvertinusi tai, kad pareiškėjas abejonę ginčo specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių teisėtumu realiai grindė jų galima neatitiktimi to
paties ministro patvirtintam kultūros paveldo objekto apsaugos reglamento nuostatoms,
išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad pareiškėjas iš esmės siekė, kad teisės aktų hierarchijos požiūriu būtų atliktas tyrimas dėl tikrinamo norminio akto atitikties žemesnės nei
Vyriausybės norminis aktas teisinės galios minėtam apsaugos reglamentui. Todėl norminė administracinė byla šioje dalyje buvo nutraukta, kaip nepriskirtina administracinių
teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.).
(2018 m. sausio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI21-438/2017).
80. Aptariamu aspektu paminėtina ir administracinė byla Nr. eAS-447-822/2017,
kurioje buvo nagrinėjamas atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo atsisakymo priimti Vyriausybės atstovo pareiškimą ištirti savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtinto Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo nuostatų teisėtumą. Šį atsisakymą pirmosios instancijos teismas
grindė aplinkybe, kad pareiškėjas iš esmės prašė patikrinti šio tvarkos aprašo nuostatų
atitiktį švietimo ir mokslo ministro patvirtintam Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašui. Tačiau
Vyriausiasis administracinis teismas nesutiko su tokiu vertinimu akcentavęs, kad pareiškėjas kvestionavo norminio administracinio akto nuostatų atitiktį Švietimo įstatymo 29
straipsnio 2 daliai, nustačiusiai, kad „priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą tvarką nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais
priėmimo kriterijais“. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2
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dalis yra blanketinė teisės norma, todėl jos turinys buvo detalizuotas švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame kriterijų sąraše, kurio teisinė galia žemesnė nei
Vyriausybės nutarimo, tačiau tai nesuteikia pagrindo teismui netirti pareiškėjo nurodomų norminio administracinio akto nuostatų teisėtumo iš esmės. Nebuvo jokio pagrindo
teigti, kad pareiškėjas šiuo konkrečiu atveju prašė ištirti savivaldybės norminio administracinio akto atitikimą ne Švietimo įstatymui (2017 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-447-822/2017).
81. Nors administraciniai teismai nenagrinėja bylų dėl norminio administracinio
akto atitikties žemesnės teisinės galios norminiams aktams nei Vyriausybės norminiai
aktai, tačiau nei poįstatyminių teisės aktų hierarchija, nei teisė kreiptis į teismą teisminės
gynybos tokiu būdu nėra pažeidžiama. Suinteresuotas asmuo, kurio teisės pažeidžiamos
taikant norminį administracinį aktą, gali kreiptis į teismą su reikalavimu apginti jo pažeistą teisę ar įstatymų saugomą interesą. Bylą nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad norminis administracinis aktas prieštarauja aukštesnės teisinės galios (tačiau žemesniems
nei Vyriausybės nutarimai) poįstatyminiams aktams, neturi tokiu aktu vadovautis ir turi
išspręsti bylą, remdamasis teisės aktų kolizijų sprendimo taisyklėmis. Pagal tokias pačias
taisykles individualią bylą nagrinėjantis teismas turi išspręsti ir to paties hierarchinio lygmens norminių administracinių aktų tarpusavio prieštaravimą bei priimti sprendimą
byloje (2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008; 2012 m.
sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-223/2012).
82. Šios taisyklės galioja ir kai prašoma ištirti savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto teisėtumą. Vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad administraciniai teismai neturi kompetencijos atlikti abstrakčią savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio teisės
akto atitikties ministro priimtiems teisės aktams kontrolę. Todėl vienoje iš bylų spręsta,
jog pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo dalį, kuria prašyta ištirti Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Vilniaus miesto
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo
tvarkos aprašo dalies atitiktį švietimo ir mokslo ministro įsakymu nauja redakcija išdėstyto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą
bendrųjų kriterijų sąrašo nuostatoms, turėjo atsisakyti priimti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1449/2012; taip pat žr. 2012 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A525-223/2012).
Atitiktis Europos Sąjungos teisės aktams
83. Dėl galimybės administraciniams teismams tirti norminio administracinio
akto atitiktį Europos Sąjungos teisės aktams, Vyriausiasis administracinis teismas yra
išaiškinęs, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą administraciniam teismui
nepriskirta tirti norminio administracinio akto atitikties Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentui. Reglamentas yra taikomas visuotinai. Jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Iškilus abejonių dėl nacionalinės teisėkūros subjektų ir
Europos Sąjungos priimtų teisės aktų prieštaravimų, jie sprendžiami teisės aktų nustatyta
tvarka nagrinėjant individualią ginčo bylą (2010 m. liepos 2 d. sprendimas administra357
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cinėje byloje Nr. I444-5/2010). Administracinėje byloje Nr. I143-18/2009 taip pat spręsta,
kad Vyriausiasis administracinis teismas neturi teisinio pagrindo spręsti, ar pareiškėjo
prašoma ištirti norminio administracinio akto dalis vienokiu ar kitokiu aspektu atitinka (Europos Sąjungos) Tarybos reglamentą, kadangi šis klausimas yra susijęs su minėto
reglamento tiesioginiu taikymu (2009 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I143-18/2009).
84. Paminėtina ir tai, kad ir nagrinėjant normines administracines bylas administraciniam teismui gali tekti kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, kai kyla klausimas dėl Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo (pvz., žr. 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. I-1-756/2017).
II.2.2. Aukštesnės galios teisės akto galiojimas
85. Teisės akto, kuriam galbūt prieštarauja norminis administracinis aktas, panaikinimas (pakeitimas) turi įtakos nagrinėjamai norminio administracinio akto teisėtumo
bylai. Tais atvejais, kai į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, o kiti Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnyje
nurodyti subjektai, administraciniams teismams yra priskiriama tirti tik galiojančių norminių administracinių aktų atitiktį galiojantiems įstatymams ar Vyriausybės norminiams
aktams.
86. Tokiais atvejais teisės akto, kuriam galbūt prieštarauja norminis administracinis aktas, panaikinimas (pakeitimas) daro norminio administracinio akto teisėtumo teiseną nebegalimą. Pripažinimas, kad norminis administracinis aktas prieštaravo nebegaliojančiam įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, nebetektų prasmės, nes neturėtų
poveikio visuomeniniams santykiams. Toks poveikis būtų tik tada, jei teisme būtų nagrinėjama individuali byla, susijusi su pažeistų subjektinių teisių gynimu, ir norminio administracinio akto teisėtumo bylą inicijuotų individualią bylą nagrinėjantis teismas (2008
m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008; 2011 m. balandžio
1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I575-4/2011). Pavyzdžiui, vienoje iš bylų po to,
kai pareiškėjo prašymas buvo priimtas nagrinėti Vyriausiajame administraciniame teisme, buvo pakeistas Šilumos ūkio įstatymas. Pasikeitęs įstatymas naujai sureglamentavo
teisinius santykius, susijusius su padėtimi, kai šilumos vartotojai nėra pasirinkę šilumos
kiekio dalies nustatymo metodo. Pareiškėjas į Vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi
su abstrakčiu pareiškimu, todėl norminio administracinio akto teisėtumo bylos išsprendimas tiesiogiai nebuvo susijęs su individualių asmenų teisių gynimu. Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintas teisinis reguliavimas, kuriam, pareiškėjo teigimu, prieštarauja Šilumos
tiekimo ir vartojimo taisyklių dalis, iš esmės pasikeitęs. Pareiškėjo Seimo nario argumentai, susiję su Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių dalies prieštaravimu Šilumos ūkio
įstatymui, todėl pasikeitęs teisinis reguliavimas darė šiuos argumentus nebeaktualius.
Atsižvelgęs į tai, Vyriausiasis administracinis teismas šią administracinės bylos dalį nutraukė (2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008; taip
pat žr. 2009 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1449/2009; 2013
m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1489/2013).
87. Analogiškai vertinama ir tokia situacija, kai teisės aktas ar jo nuostata, kuriam
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galbūt prieštarauja ginčijamas norminis administracinis aktas, pripažįstami prieštaraujančiais Konstitucijai. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos
įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas,
Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja
Konstitucijai (2010 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-4/2010).
II.2.3. Reguliuojamų santykių sutaptis
88. Analizuojant Vyriausiojo administracinio teismo praktiką matyti, kad turi egzistuoti ir aukštesnės galios teisės akto sąsajumas su prašomu patikrinti norminiu administraciniu aktu, t. y. turi sutapti teisiniai santykiai, kurie yra reglamentuojami tikrinamu
(prašomu) patikrinti norminių administraciniu aktu (jo dalimi) ir teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja atitinkamas aukštesnės teisinės galios teisės aktas (jo dalis).
89. Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad teismai, kreipdamiesi į administracinį teismą su prašymu ištirti, ar norminis administracinis aktas (jo dalis), taikytinas nagrinėjamoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, gali
kreiptis dėl norminio administracinio akto (jo dalies) atitikties tik tokiam įstatymui ar
Vyriausybės norminiam aktui, kuris tiesiogiai sietinas su ginčijamu norminiu administraciniu aktu. Atsižvelgusi į tai, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu patvirtinta Sprendimo išieškoti
mokestinę nepriemoką iš turto FR0497 forma nėra individualus administracinis aktas
ir jai netaikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai, teisėjų kolegija negalėjo spręsti dėl šios formos atitikties šio straipsnio 1 daliai, nustatančiai reikalavimus individualiam administraciniam aktui. Dėl to laikyta, kad apygardos administracinio teismo nutartyje dėl norminio administracinio akto ištyrimo nebuvo tinkamai
suformuluotas nei prašymo pagrindas, nei prašymo dalykas. Toks prašymas nenagrinėtinas administraciniame teisme (2009 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I822-21/2009). Kad nėra tyrimo dalyko išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo ir
administracinėje byloje Nr. I-14-552/2017 nustačiusi, kad prašomose patikrinti norminio administracinio akto nuostatose buvo numatytos ne kompensacinės, bet aktualiame
Sveikatos apsaugos įstatyme įtvirtintos baudinės netesybos, o Civilinis kodeksas nereglamentuoja su baudinėmis netesybomis susijusių teisinių santykių. Tai nagrinėtu atveju
reiškė, kad tikrintos norminio administracinio akto nuostatos, kiek jos yra susijusios su
atsakomybe už sutarties sąlygų (reikalavimų) pažeidimus, nepateko į Civilinio kodekso reglamentavimo sritį. Todėl ši norminės administracinės bylos dalis buvo nutraukta
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.) (2017 m. spalio 5 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I-14-552/2017 taip pat žr. 2019 m. vasario 5 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-1-629/2019).
90. Administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017 išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė
dėmesį į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2013 m. birželio 27 d. įstatymas Nr. XII-407) 3 straipsnio 1 dalimi ir
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14,
19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 311,
312, 313, 314, 315, 316, 317 straipsniais įstatymo (2012 m. lapkričio 8 d. įstatymas Nr. XI359
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2389) 22 straipsnio 3 dalimi, iki šių (pakeitimų ir papildymų) įstatymų įsigaliojimo pradėti rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialieji planai) baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki
šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą. Byloje nebuvo ginčo, kad tikrinamas specialiojo planavimo dokumentas buvo pradėtas rengti (planavimo sąlygos išduotos) 2010 metais. Todėl šioje administracinėje byloje buvo nutrauktas tyrimas dėl norminio administracinio akto atitikties Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22
straipsnio 4 dalies 1 punktui, t. y. nuostatai, kuri, remiantis minėtais (pakeitimų ir papildymų) įstatymais, nėra aktuali sprendžiant dėl tikrinamų specialiojo teritorijų planavimo
dokumento sprendinių ir jį patvirtinusio įsakymo nuostatų teisėtumo (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.) (2018 m. sausio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017).

III. Pareiškimas (prašymas) ištirti akto teisėtumą
III.1. Pareiškėjas
91. Kaip minėta į administracinį teismą su prašymu ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą gali kreiptis arba subjektai, kuriems tokia teisė tiesiogiai suteikta įstatymu (pavyzdžiui, subjektai, nurodyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 str. 1
ir 2 d.), arba atitinkamas teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą, kurioje taikytino norminio administracinio akto (jo dalies) teisėtumu jis suabejoja (2017 m. sausio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. I-9-756/2017).
III.1.1. Subjektai turintys teisę pateikti abstraktų pareiškimą
92. Norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo specifika, be kita ko, pasireiškia tuo, kad ne bet kuris suinteresuotas asmuo, o tik įstatyme nurodyti subjektai (asmenys) gali inicijuoti norminio administracinio akto teisėtumo patikrą administraciniame
teisme, t. y. kreipimosi teisę dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo turi
ribotas subjektų ratas (2008 m. liepos 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5561333/2008; 2010 m. kovo 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A6621285/2010;
2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1449/2012). Nustačius,
kad pareiškėjas nepatenka į subjektų, turinčių teisę kreiptis į administracinį teismą su
abstrakčiu pareiškimu (prašymu) ištirti norminio administracinio akto (bendrojo pobūdžio teisės akto) teisėtumą, šį pareiškimą atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu kaip nenagrinėtiną teismų (pvz.,
žr. 2017 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-95-602/2017; 2016 m. spalio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eI-27-858/2016. Šie ribojimai dėl subjektų taikomi ir kai kreipiamasi dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalyje nurodytų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo (pvz., žr. 2017 m. sausio 9 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. I-9-756/2017; 2016 m. spalio 6 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. eI-27-858/2016 ir kt.).
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93. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnį, kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas
(ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės aktą, turi teisę Seimo nariai,
Seimo kontrolieriai, vaiko teisių apsaugos kontrolierius, lygių galimybių kontrolierius,
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnai, prokurorai ir profesinės savivaldos
asociacijos, įsteigtos pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas (1 d.). Kad būtų ištirta, ar
savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės aktą, su pareiškimu į administracinį
teismą turi teisę kreiptis ir savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantys Vyriausybės atstovai
(2 d.).
94. Pažymėtina, kad aptariama tvarka nagrinėjami tik tokie minėtų asmenų pateikti pareiškimai, kurie pateikti jiems veikiant kaip Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnyje nurodytiems subjektams. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. I-23-438/2016 nustatyta, kad iš pareiškėjo prašymo turinio buvo galima matyti, kad
pareiškėjas eina prokuroro pareigas, tačiau prašymą ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą teismui teikė ne vykdydamas šias pareigas, o siekdamas apginti savo interesus. Taigi, pareiškėjas į teismą kreipėsi kaip privatus asmuo, įgyvendindamas savo
privačius interesus, todėl jis nėra vienas iš subjektų, kurie pagal Administracinių bylų
teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 ir 2 dalis turi teisę kreiptis į administracinį teismą su
abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-23-438/2016).
95. Atskirai paminėtina administracinė byla, kurioje išaiškinta, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnyje yra apibrėžta subjektų padėtis (einamos pareigos) būtent kreipimosi į administracinį teismą metu, o ne norminės administracinės bylos nagrinėjimo metu. Tai, jog vėliau bylos nagrinėjimo metu konkretus
asmuo, kreipęsis į administracinį teismą, baigia eiti atitinkamas pareigas, nėra pagrindas
nutraukti norminę administracinę bylą. Toks pagrindas nėra numatytas Administracinių
bylų teisenos įstatyme. Atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 112
straipsnio 1 dalyje numatytos teisės esmę ir tikslą (tai teisė inicijuoti norminių teisės aktų
teisėtumo tyrimą ir tokiu būdu siekti, jog neteisėti teisės aktai (normos) netektų teisinės
galios), Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalies aiškinimas, teigiant, kad numatytų subjektų inicijuota byla nagrinėtina tik jų kadencijos metu, nepagrįstai suvaržytų įstatyme numatytą jų teisę kreiptis su abstrakčiu prašymu ištirti norminio administracinio teisės akto teisėtumą, ypač paskutiniaisiais jų kadencijos metais ar
mėnesiais. Taigi tai, kad Seimo narys bylos nagrinėjimo metu nebėra Seimo narys, nėra
pagrindas nutraukti norminę administracinę bylą pagal jo kreipimąsi (2013 m. birželio
13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I502-9/2013; taip pat žr. 2017 m. balandžio
11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-6-502/2017).
Profesinė savivaldos asociacija
96. Profesinės savivaldos asociacijos, įsteigtos pagal įstatymą vykdyti viešąsias
funkcijas, tai yra asociacijos, steigiamos įstatymo pagrindu, asociacijų nariais yra valstybės kontroliuojamų arba laisvųjų profesijų atstovai, šios asociacijos vykdo įstatyme nustatytas viešąsias funkcijas, narystė dažniausiai būna privaloma. Tokių profesinių asociacijų
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steigimą nustato, pvz., žr. Advokatūros įstatymas, Antstolių įstatymas, Architektų rūmų
įstatymas (2017 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-30-602/2017).
97. Kartais kyla klausimų dėl kai kurių pareiškėjų pripažinimo profesinės savivaldos asociacija, įsteigta pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas. Šiuo klausimu vienoje iš bylų spręsta, kad Lietuvos antstolių rūmai atitinka profesinės savivaldos asociacijos,
įsteigtos pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas, sampratą Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalies prasme ir yra tinkamas subjektas kreiptis į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės aktą (2012 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. I492-11/2012).
98. Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. I261-49/2012 buvo nustatyta, kad
Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija, ir kuris laisvanoriškumo
principu vienija Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių juridinius asmenis,
kurie verčiasi žvejyba jūrose, vykdo pirminį žuvų pardavimą ir tiekia į rinką žuvininkystės produktus. Taigi Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija nepatenka į
baigtinį Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnyje įtvirtintą subjektų, turinčių teisę kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti centrinio valstybinio administravimo subjekto norminio administracinio akto (ar jo dalies) teisėtumą,
ratą. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad pareiškimas, paduotas asmens, kuriam įstatymas
nesuteikia teisės kreiptis į administracinį teismą, negali būti priimtas nagrinėti (2012 m.
gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-49/2012). Remdamasis tokiu pačiu aiškinimu, Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad į Administracinių
bylų teisenos įstatymo 112 straipsnyje nurodytų subjektų ratą nepatenka ir prokurorų profesinės sąjungos (pvz., žr. 2013 m. vasario 12 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I525-12/2013).
99. Taigi, administracinių teismų praktikoje ne kartą pripažinta, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalyje nenurodyti viešieji juridiniai asmenys neturi teisės abstrakčiu pareiškimu inicijuoti bylos dėl norminio administracinio akto arba bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos
priimto bendro pobūdžio teisės akto teisėtumo ištyrimo (pvz., žr. 2015 m. liepos 15 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. I-19-525/2015; 2015 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eI-8-552/2015; 2014 m. gegužės 15 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I438-11/2014; 2016 m. spalio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eI-27-858/2016
ir kt.).
Savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantis Vyriausybės atstovas
100. Kai į administracinį teismą kreipiasi Vyriausybės atstovas, Vyriausiasis administracinis teismas paprastai pažymi, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 112
straipsnio 2 dalies taikymo prasme jis yra tinkamas subjektas paduoti administraciniam
teismui abstraktų prašymą ištirti savivaldybės tarybos priimto norminio teisės akto teisėtumą (2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2031/2012; 2013
m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-555/2013; 2013 m. balandžio 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-597/2013).
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101. Be to, Vyriausybės atstovas, abejodamas, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar
Vyriausybės norminį aktą, neprivalo taikyti Savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 5 straipsnio 1 ar 2 dalyse nustatytų išankstinio reagavimo priemonių (surašyti
motyvuotą teikimą ar pateikti rašytinį reikalavimą savivaldybei), o dėl paminėtų abejonių išsklaidymo gali tiesiogiai kreiptis į teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo
112 straipsnio nustatyta tvarka (2013 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-538/2013).
Privatus fizinis ar juridinis asmuo
102. Nesant specialių įstatymo nuostatų, privatiems fiziniams ar juridiniams asmenims Administracinių bylų teisenos įstatymu nesuteikta teisė kreiptis į teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti atitinkamo norminio administracinio akto teisėtumą. Tačiau šie
asmenys turi galimybę prašyti ištirti norminio administracinio akto nuostatų galiojimą,
vadovaudamiesi Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 straipsniu, t. y. prašyti ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą gali tik tais atvejais, kai teisme yra nagrinėjama
konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo. (2010 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525-821/2010; 2012 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I26149/2012; 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-25-520/2016; 2017
m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-13-261/2017).
103. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. eI-22-520/2017, kurioje buvo nustatyta, kad pareiškėjai tiesiogiai į Vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi kaip privatūs
fiziniai asmenys, turintys šaulio statusą ir siekiantys apginti savo galbūt pažeistas subjektines teises ir teisėtus interesus, teisėjų kolegija sprendė, kad pareiškėjai nebuvo subjektai, kuriems pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą yra suteikta teisė su abstrakčiu pareiškimu tiesiogiai kreiptis į Vyriausiąjį administracinį teismą ginčijant inter alia
bendro pobūdžio akto teisėtumą, todėl ir šiuo požiūriu pareiškimas (jeigu ir būtų paduotas dėl bendro pobūdžio akto) neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų bei sąlygų, kurioms esant galimas administracinės bylos dėl bendro pobūdžio akto teisėtumo
tyrimo pradėjimas (2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-22520/2017). Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eAS-775438/2016 yra eksplicitiškai pažymėjęs, kad nuostatos (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 112 str.) dėl teisę kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą turinčių subjektų negali būti netaikomos ir į
šių subjektų ratą nepatenkantiems pareiškėjams negali būti suteikiama teisė kvestionuoti
norminį administracinį aktą vien tuo pagrindu, jog, pareiškėjų įsitikinimu, šis norminis
teisės aktas pažeidžia pareiškėjų teises (2016 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eAS-775-438/2016).
104. Atvejais, kai pareiškėjai individualioje byloje be kitų reikalavimų teismo prašo panaikinti ginčo teisiniams santykiams taikytiną norminį administracinį aktą, paminėtina administracinė byla Nr. A442-1764/2013, kurioje pareiškėjas be kitų reikalavimų
buvo pareiškęs reikalavimą panaikinti Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimą
„Dėl Marijampolės miesto bendrojo plano patvirtinimo“ ta apimtimi, kuria nuspręsta dėl ginčo žemės sklypo naudojimo būdo. Šis reikalavimas Vyriausiojo administraci363
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nio teismo požiūriu turėjo būti vertinamas kaip Administracinių bylų teisenos įstatymo
113 straipsnio 1 dalyje numatytas bylos šalies prašymas ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą ryšium su individualia byla. Dėl to pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė ir išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Marijampolės savivaldybės tarybos
sprendimo „Dėl Marijampolės miesto bendrojo plano patvirtinimo“ dalies panaikinimo,
priimdamas sprendimą panaikinti šio norminio administracinio akto dalį. Šį pareiškėjo
skundo reikalavimą pirmosios instancijos teismas privalėjo išspręsti kaip prašymą ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla (2013 m. spalio 21
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1764/2013; plačiau šiais klausimais žr. apibendrinimo poskyrį „Individualioje byloje pateiktas prašymas pradėti tyrimą“).
Kituose įstatymuose nurodyti subjektai
105. Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnyje nėra nurodyta, kad kituose teisės aktuose gali būti įvardyti ir kiti subjektai, turintys teisę kreiptis su pareiškimu
į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą (2017 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-8-756/2017).
106. Išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A-927-502/2016 iš esmės pasisakė dėl žemės sklypo savininko teisės administraciniame teisme ginčyti bendrojo plano ar kito norminiam administraciniam aktui priskiriamo teritorijų planavimo
dokumento sprendinius, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 49 straipsnio 4 dalimi – „suinteresuotos visuomenės atstovai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl priimto administracinio sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo panaikinimo tik tuo atveju, jeigu jie: 1) dalyvavo teritorijų
planavimo viešinimo procedūrose <...>; 2) dėl priežasčių, kurias teismas pripažino svarbiomis, negalėjo dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose <...>.“ Šioje byloje
išplėstinė teisėjų kolegija sutiko, kad cituotoje Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoje
įtvirtintos proceso taisyklės laikytinos specialiosiomis atitinkamų Administracinių bylų
teisenos įstatymo nuostatų atžvilgiu, jomis turi būti vadovaujamasi nagrinėjant administracines bylas. Tačiau buvo pabrėžta, jog tai nereiškia, kad Teritorijų planavimo įstatymo 49 straipsnio 4 dalimi yra išplečiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 112
straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas ratas asmenų (subjektų), turinčių teisę teikti abstrakčius prašymus ištirti norminiams administraciniams aktams priskiriamų administracinių
sprendimų dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo atitiktį aukštesnės galios
teisės aktams (2016 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-927-502/2016).
Toliau, papildant pirmiau nurodytą vertinimą, išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. eI-8-756/2017 pažymėjo, kad Teritorijų planavimo įstatymo 49 straipsnio 4
dalies norma išimtinai siejama su asmens pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynyba. Tai
aiškiai matyti iš, pavyzdžiui, šios dalies 1 punkte įtvirtintos privalomos įvykdyti sąlygos
norint kreiptis į teismą – „jeigu viešinimo procedūrų metu žinojo ar objektyviai galėjo
numatyti apie savo galimai pažeidžiamas teises“, taip pat vartojamų formuluočių „suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys“ ir kt. Šiame kontekste atkreiptas dėmesys į tai, jog
norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo procesas yra specifinis, iš esmės besiskiriantis nuo individualaus pobūdžio administracinių bylų nagrinėjimo. Šiuo procesu
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siekiama ne išspręsti konkrečių asmenų subjektinių teisių galimo pažeidimo klausimą, o
nuspręsti dėl norminio administracinio akto teisėtumo, įvertinti norminio reglamentavimo atitiktį aukštesnės galios teisės aktams (2017 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eI-8-756/2017).
III.1.2. Tyrimo inicijavimas individualioje byloje
107. Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 1 dalis numato, kad
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.
108. Šio skyriaus poskyryje „Individualioje byloje pateiktas prašymas pradėti tyrimą“ aptartais atvejais bei kai nagrinėdamas individualiąją bylą pats administracinis
teismas suabejoja norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje
byloje, teisėtumu, teismas nutartimi sustabdo individualiosios bylos nagrinėjimą ir, jeigu tokio akto teisėtumo tyrimas priskirtas jo kompetencijai, nusprendžia pradėti tyrimą.
Kitais atvejais taikomas šio įstatymo 114 straipsnis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 str. 3 d.).
109. Paminėtina, kad norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas tame pačiame administraciniame teisme gali būti pradėtas tik tuo atveju, kai yra priimta konkrečią administracinę bylą nagrinėjančio teismo nutartis pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, kurioje apibrėžtas tokio tyrimo dalykas ir ribos (nurodytas
konkretus norminis administracinis aktas ar jo dalis, kurių teisėtumas bus tiriamas; nurodytos konkrečios įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatos, kurioms galbūt
prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas ar jo dalis; pateikta konkreti teisinė motyvacija, sudaranti pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies
atitikimu tam tikroms įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatoms). Ši teismo
nutartis turi dvejopą pobūdį. Ji fiksuoja konkrečios nagrinėjamos administracinės bylos
proceso eigą ir yra tos bylos procesinis dokumentas, tačiau kartu ši nutartis yra ir kitos
(norminės) administracinės bylos procesinis dokumentas, kuriuo ta kita byla pradedama. Nesant konkrečią administracinę bylą nagrinėjančio teismo nutarties pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, kurioje būtų apibrėžtas tokio tyrimo dalykas
ir ribos, atitinkamos norminės administracinės bylos nagrinėjimas administraciniame
teisme yra negalimas. Tokių išvadų prieita administracinėje byloje Nr. A4423065/2011 kurioje spręsta dėl asmens prašymo pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą ir teismo nutarties pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą santykio
ir svarbos tokį tyrimą inicijuojant. Atsižvelgiant į tai, Kauno apygardos administracinio
teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje, nesant pirmosios instancijos teismo nutarties pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, panaikintas, norminė administracinė byla nutraukta (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A4423065/2011).
110. Atskirai paminėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 straipsnio 3 dalimi, administracinio teismo teisėjas, dalyvavęs priimant nutartį pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, negali dalyvauti iš esmės nagrinėjant normi365
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nio administracinio akto teisėtumo bylą. (šiuo klausimu taip pat žr. 2014 m. gegužės 28
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-355/2014).
Individualioje byloje pateiktas prašymas pradėti tyrimą
111. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 straipsnio 1 dalimi, prašyti administracinio teismo pradėti tyrimą, ar norminis administracinis aktas (ar
jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės aktą, turi teisę šio įstatymo 23
straipsnio 1 dalyje1 nurodyti subjektai, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl
jų teisių pažeidimo.
112. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad gavęs tokį prašymą administracinis
teismas motyvuota nutartimi arba motyvuotu sprendimu išsprendžia, ar yra pagrindas
pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą. Teismas atmeta prašymą pradėti tyrimą dėl norminio administracinio akto teisėtumo, jeigu yra Administracinių bylų
teisenos įstatymo 113 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose numatyti pagrindai, įskaitant
atvejus, kai: prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla (1 p.); prašymas
grindžiamas ne teisiniais motyvais (4 p.); teismui nekyla abejonių dėl norminio administracinio akto teisėtumo (5 p.).
113. Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 straipsnio 2 dalis nustato, kad
prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimas yra išsprendžiamas teismo nutartimi, o kitos šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos suponuoja
išvadą, jog tokia teismo nutartimi gali būti priimami dviejų rūšių procesiniai sprendimai: 1) atmesti prašymą; arba 2) pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą. Pažymėtina, kad įstatymas nenumato procesinio sprendimo rūšies – priimti prašymą
dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011). Kitaip tariant, byla dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo negali būti pradedama pagal Administracinių bylų
teisenos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų konkrečioje byloje pareikštą
prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Norminė administracinė byla,
pradėta priimant individualios administracinės bylos proceso šalies prašymą ištirti norminio akto teisėtumą, nepriskirtina nagrinėti administraciniams teismams (2013 m.
lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1819/2013). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-1306/2013 nustatyta, kad Klaipėdos apygardos administracinis
teismas, nagrinėdamas individualią bylą, nutartimi priėmė fizinio asmens prašymą ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą, šį reikalavimą išskyrė į atskirą administracinę bylą, o pagrindinę administracinę bylą sustabdė iki bus išnagrinėta norminė byla, ją
prijungdamas prie administracinės bylos dėl norminio administracinio akto teisėtumo
ištyrimo. Administracinių bylų teisenos įstatymo imperatyvius reikalavimus atitinkančio procesinio dokumento, kuriuo būtų pradėtas jo kompetencijai priskirtas savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas,
Klaipėdos apygardos administracinis teismas nesurašė. Taigi norminės administracinės
bylos dėl bendrojo plano dalies atitikties įstatymams ar Vyriausybės norminiams aktams
1
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Ši nuostata įtvirtina, kad „skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar
veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus turi teisę
paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės tarnautojus ir pareigūnus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti“.
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Klaipėdos apygardos administracinis teismas nutartimi, kurioje būtų aiškiai išdėstyti
teisiniai motyvai, pagrindžiantys jo kaip pareiškėjo įsitikinimą dėl kiekvienos konkrečiai nurodytos ginčijamo teisės akto nuostatos prieštaravimo atitinkamoms įstatymų ar
Vyriausybės norminių aktų normoms, neiškėlė (2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1306/2013; taip pat žr. 2013 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1808/2013).
114. Taigi, norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo pradėjimo atveju lemiamą procesinę reikšmę turi ne atitinkamas suinteresuoto asmens prašymas, o teismo
nutartis pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą. Nors formalus pagrindas pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą yra suinteresuoto asmens
prašymas, tačiau atitinkamo tyrimo pradėjimą ir jo dalyko apibrėžimą lemia teismo nutartis. Būtent teismo nutartyje pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą
turi būti konkrečiai apibrėžta, kokio norminio administracinio akto ar jo dalies teisėtumas bus tiriamas; turi būti konkrečiai nurodytos įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų
nuostatos, kurioms galbūt prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas ar jo
dalis; turi būti pateikta konkreti teisinė motyvacija, kurią teismas įvertino ir kuri sudaro
pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies atitikimu tam tikroms įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatoms. Būtent tokio pobūdžio teismo nutartis yra
tas procesinis dokumentas, kuris apibrėžia iškeliamos norminės administracinės bylos
nagrinėjimo dalyką bei ribas ir pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011).
115. Tai reiškia, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 straipsnio 3 dalyje
nurodyta nutartimi pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą individualią bylą nagrinėjantis teismas išreiškia būtent savo, o ne to paties įstatymo 113 straipsnio
1 dalyje nurodyto asmens, pagrįstą abejonę atitinkamo akto (jo dalies) teisėtumu, kuri
(abejonė), be kita ko, turi būti motyvuota išsamiais, aiškiais, logiškais ir nuosekliais teisiniais argumentais. Analogiškai vertintina ir dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo
114 straipsnio 1 dalyje (bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo kreipimasis)
nurodytos nutarties. Todėl yra pagrįsta teigti, jog teisėjas (teismas), priimdamas aptariamą nutartį pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą ar kreiptis į kompetentingą administracinį teismą dėl šio akto teisėtumo patikrinimo, joje (nutartyje) iš
esmės išdėsto savo (išankstinę) nuomonę dėl šio akto teisėtumo, t. y. dėl norminės bylos
esmės (2014 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-355/2014).
116. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai norminio administracinio
akto ar jo dalies teisėtumu papildomai suabejoja ir pats konkrečią bylą nagrinėjantis teismas, atitinkamos konkrečiai motyvuotos teismo abejonės taip pat turi būti išdėstytos nutartyje pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą ir paties teismo iškeltų
abejonių vertinimas norminėje byloje turi būti atliekamas pagal minėtoje nutartyje apibrėžtas ribas. Pažymėtina, kad minėtų reikalavimų atitinkamos norminės administracinės bylos pradėjimui nustatymas nėra savitikslis dalykas, bet yra pagrįstas procesine
logika. Nors konkreti administracinė byla yra nagrinėjama pagal suinteresuoto asmens
skundą ir jos proceso dalyviai turi teisę pareikšti savo nuomonę dėl bylos išsprendimo,
nors suinteresuotas asmuo iškelia klausimą dėl norminio administracinio akto teisėtumo, tačiau konkrečios administracinės bylos procesui vis dėlto vadovauja teismas. Būtent
teismas galutinai konstatuoja, kokios norminių aktų nuostatos taikytinos byloje ir kaip
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jos turi būti aiškinamos, todėl būtent teismas ir turi galutinai nuspręsti, ar jo nagrinėjamos konkrečios bylos išsprendimui yra reikalinga pradėti atskirą norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą ir kokia apimtimi toks tyrimas turi būti atliekamas (2011 m.
gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011).
117. Pabrėžtina ir tai, kad teismas nėra saistomas asmens prašymo ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą ir gali jį atmesti tais atvejais, kai jam nekyla abejonių dėl
ginčijamo akto (2018 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3706520/2018; 2018 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-395-822/2018;
2018 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-522-261/2018 ir kt.).
118. Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 straipsnis, reglamentuojantis prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla padavimą, priėmimą ir nagrinėjimą, nenumato, kad teismo nutartis atmesti
prašymą gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Be to, tokio pobūdžio nutartis neužkerta kelio ir tolesnei bylos eigai, nes net ir atsisakius priimti prašymą ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą, bylos nagrinėjimas yra tęsiamas toliau, o argumentai dėl
nesutikimo su tokiu teismo procesiniu sprendimu gali būti pareiškiami apeliaciniame
skunde dėl išnagrinėjus bylą iš esmės priimto teismo sprendimo (2009 m. spalio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-568/2009).
Ryšys su individualia byla
119. Vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad tiek administraciniame teisme pagal asmens, dėl kurio teisių pažeidimo yra nagrinėjama individuali byla,
prašymą arba teismo iniciatyva pradedama norminė administracinė byla, tiek bendrosios
kompetencijos arba specializuoto teismo kreipimasis į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo turi būti susijęs su šio teismo nagrinėjama
konkrečia byla.
120. Šiuo klausimu administracinėse bylose ne kartą yra pažymėta, kad norminio
administracinio akto teisėtumo patikrinimas, kai dėl to į Vyriausiąjį administracinį teismą kreipiasi bendrosios kompetencijos ar administracinis teismas, nėra savitikslis dalykas. Norminės administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas tokiu atveju turi
padėti teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam teismui. Administraciniam teismui nėra pavesta nagrinėti hipotetinius, nesusijusius su individualia byla, teismų paklausimus. Tai suponuoja, kad ir teismai neturi teisės kreiptis į
Vyriausiąjį administracinį teismą su tokiais prašymais, kurių išsprendimas neturės jokios
reikšmės jų nagrinėjamos individualios bylos baigčiai. Nurodyti principai nuosekliai išplaukia iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 straipsnio 2 dalies 1 punkto, nustatančio, jog administracinis teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą, jeigu prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla, bei iš šio
įstatymo 114 straipsnio 1 dalies, nustatančios, jog bendrosios kompetencijos ar specializuotas teismas turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą, prašydamas patikrinti tik tokio norminio administracinio akto (ar jo dalies),
kuris turėtų būti taikomas teismo nagrinėjamoje byloje, atitiktį įstatymui ar Vyriausybės
norminiam aktui (2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575368

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

3/2009; 2012 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I520-16/2012; 2016 m.
liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-7-822/2016; 2018 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-16-261/2018 ir kt.).
121. Individualioje byloje taikytino akto nustatymas bylą nagrinėjant pirmosios
instancijos teisme yra būtent šio teismo prerogatyva. Nustatęs, jog tam tikras teisės aktas yra taikytinas konkrečioje byloje ir suabejojęs tokio akto teisėtumu, teismas turi teisę kreiptis į administracinį teismą su prašymu ištirti teisės akto atitiktį aukštesnės galios
teisės aktams. Spręsdamas prašymo ištirti norminio akto teisėtumą priėmimo klausimą,
administracinis teismas, nespręsdamas šioje byloje kilusių teisės aiškinimo ar taikymo
klausimų, privalo patikrinti, ar paduotas prašymas atitinka Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytus reikalavimus, tarp jų – ir tai, ar į administracinį teismą besikreipusio teismo prašyme yra nustatyta, jog individualioje byloje taikytinas ginčijamas teisės
aktas bei pateikti tokio taikymo motyvai. Todėl prašymo ištirti norminio akto teisėtumą priėmimo klausimą sprendžiančiam administraciniam teismui būtina susipažinti ir
su individualios bylos, kurioje iškilo abejonė dėl norminio akto teisėtumo, aplinkybėmis. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I143-17/2013 teisėjų kolegija pažymėjo, kad
Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties motyvuose buvo nurodyta, jog pareiškėjas mano, kad, gindamas savo teises, gali remtis ginčyta teisės akto norma, tačiau
prašymą atlikti tyrimą pateikęs teismas nepagrindė, ar ši norma iš tiesų taikytina individualioje byloje (2013 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I143-17/2013; taip
pat žr. 2013 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I492-23/2013).
122. Svarbu paminėti, kad būtina skirti norminio administracinio akto teisėtumo patikrinimą, kuris atliekamas tada, kai kyla pačio norminio administracinio akto
atitikties aukštesnės galios teisės aktui klausimas, ir individualaus administracinio akto
(sprendimo) teisėtumo patikrinimą, kuris atliekamas įvertinant, ar konkrečioje situacijoje buvo laikytasi taikytinų teisės norminių aktų reikalavimų, ar jie nebuvo pažeisti priimant teisme užginčytą individualų administracinį aktą. Pirmuoju atveju nagrinėjamas
klausimas dėl teisėkūros rezultato (teisės norminio akto) teisėtumo (plačiąja prasme), o
jo teisėtumo patikrą savo kompetencijos ribose gali atlikti Vyriausiasis administracinis
teismas. Antruoju gi atveju nagrinėjamas klausimas dėl teisės įgyvendinimo (šiuo atveju,
teisės įgyvendinimas suvokiamas kaip neapimantis teisės normų (norminių aktų) kūrimo funkcijos) akto (rezultato), o ne teisėkūros rezultato kaip pirmuoju atveju teisėtumo.
Savo ruožtu individualaus administracinio akto teisėtumo patikrinimas yra individualią
bylą nagrinėjančio teismo pareiga. Tad prieš kreipdamasis į Vyriausiąjį administracinį
teismą su prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, teismas, nagrinėjantis individualią bylą, privalo nuodugniai įvertinti, ar konkrečiu atveju tikrai kyla abejonių
dėl norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas byloje, atitikties aukštesnės galios teisės aktui. Gali pasitaikyti atvejų, kai pats teisės norminis aktas yra akivaizdžiai nepriekaištingas, bet teisės įgyvendinimo lygmenyje (o ne teisėkūros lygmenyje),
t. y. priimant individualų administracinį aktą, viešojo administravimo subjektas nesilaikė
tų teisės norminių aktų reikalavimų, kuriuos taikyti tuo konkrečiu atveju buvo privalu.
Pastaruoju atveju nėra pagrindo pradėti norminę administracinę bylą nes tai, ar priimant individualų administracinį aktą, buvo laikytasi taikytinų teisės norminių aktų reikalavimų, turi patikrinti pats individualų ginčą nagrinėjantis teismas (2009 m. kovo 20 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-10/2009).
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123. Taigi, nesant aptariamo ryšio norminės administracinės bylos teisena yra negalima. Jeigu tokio ryšio nebuvimo aplinkybė paaiškėja norminės administracinės bylos
nagrinėjimo metu, norminę administracinę bylą nagrinėjantis teismas negali to nepaisyti
ir privalo į tokią aplinkybę reaguoti nutraukdamas nepagrįstai iškeltą norminę administracinę bylą. Administracinės bylos nutraukimas skirtas tam, kad būtų pašalintos administracinės bylos iškėlimo metu padarytos procesinės klaidos. Norminės administracinės
bylos ir individualios administracinės bylos ryšio buvimo sąlyga lemia būtinybę įvertinti
individualioje administracinėje byloje pareikštų skundo reikalavimų pobūdį. Norminę
administracinę bylą nagrinėjančio teismo atliekamas individualios administracinės bylos
pobūdžio vertinimas, kiek tai susiję su šių bylų ryšio nustatymu, negali būti laikomas nepagrįstu įsikišimu į individualios administracinės bylos procesą (2012 m. balandžio 6 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-249/2012).
124. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I556-16/2011 iš atsakovo pateiktos
aplinkos ministro įsakymu patvirtinto Varnių regioninio parko tvarkymo plano brėžinio
spalvotos kopijos, taip pat susipažinus su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos rašte
,,Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano“ pateikta informacija, nustatyta, jog pareiškėjai individualioje byloje priklausantis žemės sklypas yra priskirtas ne specializuoto
ūkininkavimo apsauginės agrarinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai, bet bendrojo ūkininkavimo apsauginės agrarinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai. Taigi
norminėje administracinėje byloje ta apimtimi, kuria Vyriausiojo administracinio teismo
buvo prašoma įvertinti aplinkos ministro įsakymo „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ dalies, kuria ginčo žemės sklypas priskirtas specializuoto ūkininkavimo apsauginės agrarinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai, teisėtumą, nėra
tyrimo dalyko. Atsižvelgiant į tai, ši norminės administracinės bylos dalis nutraukta, kaip
nepriskirtina Vyriausiojo administracinio teismo kompetencijai (2011 m. lapkričio 14 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. I556-16/2011).
125. Tiriama tik tiek, kiek taikoma individualioje byloje. Tiriant norminių administracinių aktų teisėtumą, kai tai susiję su individualia byla, atliekama norminių administracinių aktų kontrolė tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai susiję su teisės taikymu nagrinėjamoje konkrečioje individualioje byloje. Jei teismo kreipimasis neatitinka šios sąlygos,
akto teisėtumo tyrimas negalimas, o byla, jei ji pradėta nagrinėti, turi būti nutraukiama
kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (2007 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I415-4/2007). Be to, tam tikrais atvejais iš Vyriausiajam
administraciniam teismui pateikiamos konkrečios individualios bylos medžiagos ir paklausimo Vyriausiajam administraciniam teismui turinio, jo teisinių ir faktinių argumentų matyti, kad teismo prašymas nors ir yra tam tikra apimtimi susijęs su nagrinėjama individualia byla, tačiau peržengia konkrečios individualios bylos ribas ir apima tuos
klausimus, tokį teisinį reguliavimą, kurie nėra susiję su teismo nagrinėjama individualia
byla. Tokiais atvejais Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į teismų bendradarbiavimo ir kooperavimosi poreikį, tai, kad teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje turi būti naudingas besikreipiančiam teismui ir susijęs su jo nagrinėjama
individualia byla, turi teisę, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, arba atsisakyti priimti tam tikrą dalį prašymo, o jei jis priimtas – atitinkamą bylos dalį nutraukti, arba patikslinti pareikšto prašymo turinį taip, kad jis atitiktų individualios bylos aplinkybes, padėtų
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tinkamai išspręsti tą individualią bylą, kurioje teismas nusprendė kreiptis į Vyriausiąjį
administracinį teismą (2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I5753/2009; 2009 m. vasario 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I822-8/2008; 2012
m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-48/2012; 2013 m. kovo 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-181/2013).
126. Taikytina laiko požiūriu. Reikalavimas, kad prašomas ištirti norminis administracinis aktas būtų taikomas individualioje byloje, kurią nagrinėjant pateiktas prašymas,
reiškia ir tai, kad galima kreiptis tik dėl tų norminio administracinio akto ar jo dalies
nuostatų, kurios galioja (galiojo) individualioje byloje susiklosčiusiems teisiniams santykiams. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I143-7/2009 nurodyta, kad individualioje byloje susiklostę teisiniai santykiai nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. lapkričio 1 d.
buvo reglamentuojami Vidaus tarnybos statuto 52 straipsnio 4 dalyje (2003 m. balandžio
29 d. įstatymo Nr. IX-1538 redakcija) bei prašomuose ištirti Vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2 punkte (2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1V-394
redakcija, galiojusi nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. sausio 13 d.). Būtent šie teisės
aktai taikytini nagrinėjant individualią bylą. Atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos
įstatymo nuostatas dėl norminio administracinio teisės akto tyrimo ribų, sietinų su šių
teisės aktų taikymu individualioje byloje, buvo konstatuota, kad norminėje byloje tirtinas
tik laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. lapkričio 1 d. galiojęs teisinis reguliavimas atitikties tuo pačiu laikotarpiu galiojusioms Vidaus tarnybos statuto nuostatoms
aspektu (2009 m. balandžio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I143-7/2009).
127. Norminėje administracinėje byloje Nr. I-16-261/2018 buvo nustatyta, kad individualioje administracinėje byloje ginčas iš esmės kilo dėl atsakovo 2016 m. liepos 21
d. sprendimo, kuriuo buvo panaikintas jo 2014 m. vasario 20 d. ir 2015 m. lapkričio 9
d. raštais pareiškėjui pateiktas sprendimas dėl energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos ir kitų dokumentų, reikalingų vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą, suderinimo. Taigi individualioje byloje ginčas kilo dėl tų energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemų, kurios su Inspekcija buvo suderintos dar 2014 m. vasario 20 d. ir 2015
m. lapkričio 9 d., t. y. iki tikrinamų norminio administracinio akto nuostatų įsigaliojimo 2016 m. kovo 30 d. Nustačiusi, jog šiuose norminio administracinio akto nuostatose
įtvirtintas teisinis reguliavimas yra taikomas tik į ateitį, išplėstinė teisėjų kolegija vertino,
jog kvestionuojamos nuostatos individualioje byloje netaikytinos. Nors atsakovas individualioje byloje rėmėsi šiomis norminio administracinio akto nuostatomis, tačiau išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad šių teisės normų taikymo sąsajumo su individualia byla
nėra (2018 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-16-261/2018).
128. Tyrimas nėra beprasmis. Praktikoje gali susiklostyti ir tokių situacijų, kai norminės bylos nagrinėjimas pagal bendrosios kompetencijos arba administracinio teismo
prašymą būtų beprasmis dėl procesinių pagrindinės bylos aspektų. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I502-14/2012 nustatyta, kad ieškovas civilinėje byloje pateikė civilinę
bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, kurį
Vilniaus apygardos teismas nutartimi tenkino ir civilinę bylą nutraukė. Atsižvelgiant į tai,
371

III. Informacinė dalis

kad Vilniaus apygardos teismas nutraukė civilinę bylą, kurioje taikytino norminio administracinio akto atitiktimi aukštesnės galios teisės aktams pareiškėjas iškėlė abejones,
konstatuota, jog Vilniaus apygardos teismo prašymas ištirti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu patvirtintos elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos 38 punkto atitiktį Energetikos įstatymui ir Elektros energetikos įstatymui
nebeatitinka vienos iš esminių sąlygų, keliamų bendrosios kompetencijos ar administracinio teismo kreipimuisi į atitinkamą administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, o minėto teisės akto dalies teisėtumo vertinimas netenka
prasmės. Byla nutraukta, kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (2012
m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I502-14/2012).
III.2. Pareiškimas (prašymas)
III.2.1. Bendri reikalavimai formai ir turiniui
129. Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, vaiko teisių apsaugos kontrolierius, lygių galimybių kontrolierius, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnai, prokurorai, profesinės savivaldos asociacijos, įsteigtos pagal įstatymą vykdyti viešąsias
funkcijas, taip pat Vyriausybės atstovai į administracinį teismą kreipiasi su pareiškimu
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 str. 1 d. ir 2 d.). Abstraktus pareiškimas paduodamas raštu, faksimiliniu laišku arba elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 str. 4 d.).
130. Administracinių bylų teisenos įstatyme eksplicitiškai nėra įtvirtinta, kokius
reikalavimus turi atitikti abstraktus prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Tačiau šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos dėl norminių
administracinių aktų teisėtumo nagrinėjamos pagal bendrąsias šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles. Todėl pareiškimo dėl norminio administracinio akto teisėtumo
turinys turėtų iš esmės atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo 24 ir 25 straipsniuose išdėstytus reikalavimus, atsižvelgiant į specialių procesinių normų, išdėstytų
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 dalies II skyriaus pirmame skirsnyje, nuostatas
bei ginčų dėl norminių administracinių aktų specifiką (2012 m. balandžio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012; 2018 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-381-415/2018).
131. Kaip minėta, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 straipsnio 3
dalį, jeigu akto teisėtumo tyrimas nepriskirtas teismo, kuriame nagrinėjama konkreti
byla, susijusi su individualių teisių pažeidimu, kompetencijai (t. y. tie atvejai, kai bendrosios kompetencijos teismams kyla abejonių dėl byloje taikytino norminio administracinio akto ar bendro pobūdžio teisės akto teisėtumo, arba kai administraciniams teismams
kyla abejonių dėl individualiojoje byloje taikytino normino administracinio akto, kurį
priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, arba bendro pobūdžio teisės
akto teisėtumo), taikomas Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnis, kuriame įtvirtinta, kad 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 na372
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grinėjamoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės aktą.
132. Bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai prašymą ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą išdėsto nutartyje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 str. 1 d.). Bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo priimama nutartis
pirmiausia turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 1–7
punktų reikalavimus, įskaitant reikalavimus nurodyti: bylos esmę ir kokiais teisės aktais
ginčo šalys grindžia savo reikalavimus arba atsikirtimus (4 p.); duomenis apie ginčijamą teisės aktą (5 p.); kokiais teisiniais argumentais teismas, kuris kreipiasi, grindžia savo
abejonę dėl ginčijamo norminio administracinio akto (ar jo dalies) teisėtumo (6 p.). Prie
nutarties taip pat turi būti pridedami Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai.
133. Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad
prie pareiškimo ištirti norminio administracinio ar kito bendro pobūdžio teisės akto teisėtumą turi būti pridėtos skundžiamo teisės akto, taip pat įstatymo ar Vyriausybės norminio teisės akto, kuriam prieštarauja skundžiamas norminis administracinis aktas, kopijos. Kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo priimtų nutarčių, paprastai vien
šio reikalavimo nesilaikymas nelemia atsisakymo priimti pareiškimą (prašymą), tačiau jis
nurodomas kaip vienas iš pagrindų, kai atsisakyta priimti pareiškimą (prašymą) nustačius kitus jų trūkumus (pvz., žr. 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I261-48/2012; 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I492-17/2014).
134. Atskirai paminėtina, kad, kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos, tais atvejais, kai dėl šiame ir apibendrinimo „III.2.2. Reikalavimas ir argumentai“ skyriuose nurodytų reikalavimų nesilaikymo atsisakoma pareiškimą (prašymą) priimti, tai neužkerta kelio pareiškėjui įstatymų nustatyta tvarka iš naujo kreiptis į administracinį teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu
pareiškimu (prašymu) ištirti to paties teisės akto (jo dalies) teisėtumą (pvz., žr. 2012 m.
lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I261-48/2012; 2012 m. balandžio 23 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012).
III.2.2. Reikalavimas ir argumentai
135. Administracinių bylų teisenos įstatymo 113 straipsnio 3 dalyje nustatyta,
kad teismo nutartyje pradėti tyrimą, be kita ko, turi būti išdėstyti abejones dėl norminio
administracinio akto teisėtumo pagrindžiantys teisiniai motyvai. Administracinių bylų
teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnį bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo priimamoje
nutartyje turi būti nurodyta, be kita ko, kokiais teisiniais argumentais teismas, kuris kreipiasi, grindžia savo abejonę dėl ginčijamo norminio administracinio akto (ar jo dalies)
teisėtumo. Vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad abstrakčiuose pareiškimuose taip pat turi būti išdėstyti motyvai, pagrindžiantys abejones norminio administracinio akto teisėtumu.
136. Iš tiesų Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nagrinėjant normines administracines bylas nuosekliai laikomasi pozicijos, kad pareiškėjas savo poziciją
dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisi373
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niais argumentais; neturėtų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų (pvz., žr. 2018 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. eI-21-438/2017).
137. Be to, tinkamai nepagrindus savo pozicijos dėl teisinio reguliavimo neatitikimo aukštesnės galios teisės aktams, negalima nustatyti norminės bylos dalyko, nagrinėjimo ribų ir apimties, suvaržoma proceso šalių teisė teikti paaiškinimus, teismo galimybė
ruošti bylą teisminiam nagrinėjimui bei ją nagrinėti. Pareiškime (prašyme) dėl norminio
administracinio teisės akto teisėtumo ištyrimo negalima apsiriboti vien bendro pobūdžio
teiginiais, taip pat vien tik tvirtinimu, kad norminis administracinis aktas prieštarauja
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui (žr. 2017 m. spalio 5 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-14-552/2017; 2018 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. eA-1087-520/2018; 2018 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-17756/2018). Nurodomi teisiniai argumentai privalo būti išsamūs, aiškūs, logiški ir nuoseklūs (2013 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I143-24/2013).
138. Tačiau svarbu paminėti, kad Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad bylą nagrinėjantis administracinis teismas nėra saistomas pareiškėjo aiškinimo. Pavyzdžiui, nors Vilniaus apygardos administracinis teismas prašė ištirti teisingumo
ministro įsakymu patvirtintos Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų
piniginių lėšų ar turto, perimto, bet neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo perdavimo
pasibaigus antstolio įgaliojimams tvarkos 3 ir 4 punktų teisėtumą ta apimtimi, kiek jie
neužtikrina išieškotojų teisės pasirinkti antstolį bei antstolių lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos, tačiau į klausimą, ar ginčijamos nuostatos iš tiesų riboja išieškotojo
teisę pasirinkti antstolį, ar jos pažeidžia antstolių lygiateisiškumą, ar pažeidžia sąžiningą konkurenciją, bus atsakyta tik išnagrinėjus norminio administracinio akto teisėtumo
bylą iš esmės (2009 m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-10/2009).
139. Minėti trūkumai gali būti pagrindas atsisakyti priimti pareiškimą (prašymą)
(tiek abstraktų, tiek pateiktą ryšium su individualia byla) ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 2 d. 1 p., 116 str. 1
d.), o jei jis jau buvo priimtas – bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų
kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p.; 116 str. 1 d.) (pvz.,
žr. 2009 m. vasario 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I5753/2009; 2012 m. kovo
8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I525-4/2012).
140. Priėmus nagrinėti pareiškimą dėl norminio administracinio akto (jo dalies)
teisėtumo ištyrimo, kurio turinys neatitinka minėtų reikalavimų, nebūtų užtikrinamas
rungimosi principo įgyvendinimas, nes būtų suvaržytos atsakovo (viešojo administravimo institucijos, priėmusios ginčijamą norminį administracinį aktą) teisės, kadangi
atsakovui būtų sunkiau atsiliepime išdėstyti savo poziciją dėl pareiškėjo argumentų bei
pasirengti teisminiam nagrinėjimui. Administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012 pateiktas pareiškimas neatitiko šių reikalavimų, kadangi jame iš esmės buvo tik pacituotos ginčytų savivaldybės norminių administracinių aktų dalys bei įstatymų nuostatos, taip pat
išdėstyti tam tikri atskiri samprotavimai, kurie neišreiškia konkrečios ir nuoseklios teisinės pozicijos dėl prieštaravimo tarp minėtų aktų. Toks pareiškimo pagrindimas negalėjo
būti laikomas aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais ir pagal jį tinkamas administracinės bylos dėl savivaldybės norminio administracinio akto teisėtumo išnagrinėjimas
administraciniame teisme neįmanomas. Dėl to konstatuota, jog pareiškėjas Vyriausybės
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atstovas Vilniaus apskrityje tinkamai nesuformulavo pareiškimo dėl savivaldybės norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo. Nesant tyrimo dalyko, paduotas pareiškimas nenagrinėtinas administraciniame teisme ir byla nutrauktina. Administracinis
teismas be pagrindo nagrinėjo pareiškėjo paduotą pareiškimą iš esmės ir priėmė dėl jo
sprendimą. Šis teismo sprendimas panaikintas ir administracinė byla nutraukta (2011 m.
lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2427/2011; taip pat žr. 2012 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012).
Reikalavimo aiškumas
141. Ginčijama norminio administracinio akto dalis turi būti aiškiai ir konkrečiai
apibrėžta (nurodant punktus, papunkčius ir pan.), taip pat nurodant, kokia apimtimi aktas ginčijamas, savo poziciją dėl ginčijamos norminio akto dalies galimo prieštaravimo
įstatymui ar Vyriausybės nutarimui pagrindžiant aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Tai sudaro prielaidas administraciniam teismui tiksliai apibrėžti tyrimo dalyką
bei ribas norminio administracinio akto teisėtumo patikros byloje (2012 m. lapkričio
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-48/2012). Taigi, norminio administracinio akto teisėtumas nėra vertinamas apskritai, yra sprendžiama dėl jo konkrečių nuostatų (ne)atitikimo tam tikroms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms. Priimamas
teismo sprendimas turi būti dėl kvestionuojamo akto (ne)atitikties konkrečiai aukštesnės galios teisės akto nuostatai (2014 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I49217/2014; 2015 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-221502/2015; 2018 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-381-415/2018).
142. Administracinėje byloje Nr. A492-3553/2011 Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad bendrosios kompetencijos teismas, kreipdamasis dėl savivaldybės
priimto norminio administracinio akto ištyrimo, abejones akto teisėtumu apibrėžė kaip
subjekto galimą kompetencijos viršijimą nustatant vandens suvartojimo normas vienam
žmogui tuose butuose, kuriuose nėra vandens apskaitos prietaisų ir kuriuose gyventojai
nėra deklaravę gyvenamosios vietos. Taigi norminę bylą nagrinėjantis teismas, pirma, yra
saistomas nustatytų ribų ir turėtų vertinti, ar savivaldybė, nustatydama tam tikrą privalomo pobūdžio elgesio taisyklę, veikė neperžengdama savo kompetencijos. Antra, norminio administracinio akto konkrečių ginčytinų nuostatų (nagrinėjamu atveju nustatymas vandens suvartojimo normų vienam žmogui tuose butuose, kuriuose nėra vandens
apskaitos prietaisų ir kuriuose gyventojai nėra deklaravę gyvenamosios vietos) teisėtumas turėtų būti vertinamas tiriant jų atitikimą konkrečioms aukštesnės galios teisės aktų
nuostatoms, tai gali būti atliekama tik esant pateiktai besikreipiančio subjekto teisinei argumentacijai. Visagino miesto apylinkės teismo nutartyje be bendro pobūdžio teiginių
nebuvo nurodyta nei kokiai konkrečiai aukštesnės teisinės galios akto nuostatai, kokia
apimtimi yra abejojama dėl kvestionuojamo norminio administracinio akto teisėtumo,
nei dėl kokių priežasčių, t. y. nėra pateikti teisiniai argumentai, kurie turėtų būti įvertinti norminėje byloje. Teismo išdėstyta abejonė dėl teisingo aukštesnės teisinės galios aktų
taikymo bei išdėstyti tam tikri atskiri samprotavimai neišreiškia konkrečios ir nuoseklios
teisinės pozicijos dėl prieštaravimo tarp minėtų aktų. Toks pareiškimo pagrindimas negali būti laikomas aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais ir pagal jį tinkamas administracinės bylos dėl savivaldybės norminio administracinio akto teisėtumo išnagrinėji375
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mas administraciniame teisme yra neįmanomas. Apžvelgiamu atveju Vilniaus apygardos
administracinis teismas, nepagrįstai priėmęs nagrinėti bylą dėl norminio administracinio
akto teisėtumo pagal netinkamai suformuluotą prašymą, dėl dalies reikalavimų priėmė
ydingą sprendimą, nes konstatavo ne savivaldybės norminio administracinio akto atitikimą įstatymo (nutarimo) nuostatoms, bet pripažino jį abstrakčiai teisėtu, o tai akivaizdžiai peržengia prašymo ribas. Bendrosios kompetencijos teismo nutarties teiginiai dėl
siekio nustatyti byloje tiesą ir išsiaiškinti visus bylos nagrinėjimo metu kylančius klausimus niekaip nepagrindžia būtinybės kreiptis dėl norminio administracinio akto ištyrimo, nes nurodytu tikslu yra tiriamos faktinės aplinkybės civilinėje byloje. Aplinkybė, ar
yra vartojamas vanduo bute, kuriame jokie asmenys nėra deklaravę gyvenamosios vietos,
yra fakto klausimas, kuris nustatinėtinas ir vertintinas toje civilinėje byloje. Kilus ginčui,
aplinkybę, kad nėra faktinio vandens naudojimo, pareiga įrodyti tenka tai teigiančiam
subjektui (2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3553/2011).
143. Taigi, pareiškime (prašyme) turi būti aiškiai ir tiksliai suformuluotas prašymas
administraciniam teismui. Administracinėje byloje Nr. I442-20/2009 Kauno apygardos teismas netinkamai suformulavo prašymą, t. y. prašydamas ištirti, ar sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo
reglamento 3 punktas neprieštarauja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsniui, nenurodė konkrečios šio straipsnio dalies (2009 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I442-20/2009). Administracinėje byloje Nr. I261-48/2012
Druskininkų miesto apylinkės teismo nutarties rezoliucinėje dalyje, kuri, be kita ko, buvo
daugiau kaip dviejų puslapių apimties, suformuluotas prašymas Vyriausiajam administraciniam teismui nebuvo laikytas aiškiai ir konkrečiai apibrėžtu. Kaip nurodė teisėjų kolegija,
pagal bendruosius reikalavimus, keliamus teismo procesinio dokumento rezoliucinei daliai,
joje turi būti trumpai ir aiškiai suformuluotos teismo išvados (šiuo atveju – prašymas kreiptis į Vyriausiąjį administracinį teismą), grindžiamos teismo procesinio dokumento motyvuojamojoje dalyje išdėstytais motyvais. Nagrinėtu atveju teismo nutarties rezoliucinėje
dalyje, apibrėžiant Vyriausiajam administraciniam teismui keliamą klausimą, tam tikrais
atvejais ne tik cituojama visa atitinkamo teisės akto straipsnio dalis ar punktas, nors tam
nėra jokios būtinybės, bet ir pateikiamas atitinkamų nuostatų aiškinimas, teisiniai prašymo
argumentai, nors tai turėtų būti nurodyta teismo procesinio dokumento motyvuojamoje
dalyje (2012 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-48/2012).
Argumentų išsamumas
144. Kreipiantis į administracinį teismą su pareiškimu ar prašymu ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą ir argumentuojant savo nuomonę dėl atitinkamo norminio administracinio akto prieštaravimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, negalima apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, ar teigimu, kad norminis administracinis
aktas, gali prieštarauti įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Turi būti aiškiai nurodyta ne tik kurie ginčijamo administracinio akto punktai (kurios jo nuostatos), kokia
apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, bet ir pati pozicija dėl
kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti pagrįsta aiškiai suformuluotais teisiniais
argumentais (pvz., žr. 2009 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I442376
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20/2009; 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-3553/2011; 2012
m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I261-48/2012).
145. Pavyzdžiui, norminės administracinės bylos Nr. I-17-756/2018 dalis buvo nutraukta konstatavus, kad nagrinėjamu atveju aptariamoje pareiškimo dalyje iš esmės apsiribojama teisės aktų nuostatų ir teismų praktikos, (tiesiogiai) nesusijusios su šioje byloje
keliamais klausimais, citavimu bei bendru (abstrakčiu) teiginiu (abejone) dėl galimo norminio administracinio akto nuostatų neatitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams
(2018 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-17-756/2018)
146. Atskirai paminėtina ir tai, kad norminio administracinio akto (jo dalies) neteisėtumas negali būti grindžiamas prielaida (nuomone), kad dėl šiame akte nustatyto reguliavimo atitinkamų teisinių santykių dalyviai galbūt nevykdys ar vengs vykdyti kituose
teisės aktuose jiems nustatytas pareigas (2018 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-17-756/2017).
147. Formuluojant teisinius argumentus, kuriais grindžiamos abejonės norminio administracinio akto teisėtumu, turi būti išnagrinėtas tiek atitinkamo norminio
administracinio akto (jo dalies) turinys, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar
Vyriausybės norminio akto) turinys ir pateikta konkreti nuomonė dėl prieštaravimų tarp
šių aktų (2009 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I442-20/2009; 2011
m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3553/2011; 2012 m. lapkričio
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-48/2012).
148. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad norminio
akto (jo dalies) teisėtumo tyrimo ribos paprastai yra identifikuojamos pagal pareiškimą
(prašymą) pateikusių pareiškėjų nurodytas konkrečias aplinkybes (argumentus), ypač
tuomet, kai, kaip yra nagrinėjamu atveju, prašoma įvertinti norminio akto nuostatų atitiktį bendriesiems teisės (teisinio reguliavimo, viešo administravimo, teisėkūros) principams ir (ar) bendrosioms įstatymuose ir (ar) kituose 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). Jos (aplinkybės, argumentai) turi būti
susijusios su prašomo atlikti tyrimo objektu, leisti proceso šalims ir teismui nustatyti bei
apibrėžti administracinės bylos dalyką ir nagrinėjimo ribas (2015 m. rugsėjo 3 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015).
149. Pavyzdžiui, šių proceso taisyklių kontekste vertindama pareiškime nurodomas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017
konstatavo, jog tikrinamo norminio administracinio akto atitiktimi nurodytiems teisinės valstybės principui ir atsakingo valdymo reikalavimams pareiškėjas abejojo iš esmės
tik tiek, kiek ministro įsakymas ir (ar) juo patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo
dokumentas (jo dalis) prieštarauja toms pačioms nuostatoms, dėl kurių jau buvo pasisakyta šiame baigiamajame teismo akte. Kadangi pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių kitų
(papildomų) aplinkybių, tai nagrinėjamu atveju eliminavo administracinio teismo pareigą papildomai (atskirai) pasisakyti dėl pareiškėjo prašymo šioje dalyje (2018 m. sausio
2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017). Administracinėje byloje Nr. I14552/2017 pareiškėjai, be kita ko, prašė ištirti ginčo norminio administracinio
akto nuostatų atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui. Tačiau išplėstinė teisėjų
kolegija pastebėjo, jog pareiškime apsiribota bendra (abstrakčia) oficialios konstitucinės
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doktrinos trumpa apžvalga, ir visiškai nėra nurodyta (pasisakyta), kaip tiriamos nuostatos šiuos reikalavimus pažeidžia (iš esmės nebuvo pateikta argumentų ir teismo posėdžio
metu). Iš esmės apsiribota tik teisiškai nemotyvuotu bendru teiginiu, kad tikrinamos
nuostatos prieštarauja šiam principui (2017 m. spalio 5 d. sprendimas administracinė
byla Nr. I-14-552/2017).
150. Paminėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje sprendžiant
dėl legislatyvinės omisijos buvimo tiriamu atveju, atsižvelgtina į oficialios konstitucinės
doktrinos nuostatas šiuo aspektu, t. y. į tai, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisės spraga inter alia legislatyvinė omisija visuomet reiškia, kad atitinkamų
visuomeninių santykių teisinis reguliavimas apskritai nei eksplicitiškai, nei implicitiškai
nėra nustatytas nei tame teisės akte (jo dalyje), nei kuriuose nors kituose teisės aktuose, tačiau poreikis tuos visuomeninius santykius teisiškai sureguliuoti yra, o legislatyvinės
omisijos atveju tas teisinis reguliavimas, paisant iš Konstitucijos kylančių teisės sistemos
nuoseklumo, vidinio neprieštaringumo imperatyvų ir atsižvelgiant į tų visuomeninių
santykių turinį, turi būti nustatytas būtent tame teisės akte (būtent toje jo dalyje), nes
to reikalauja kuris nors aukštesnės galios teisės aktas, inter alia pati Konstitucija (be kita
ko, žr., Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d., 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimus,
2009 m. birželio 22 d., 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimus). Tai, kad konkrečiame įstatyme
(jo dalyje) nėra nustatyta specialaus tam tikriems santykiams reguliuoti skirto teisinio
reguliavimo, anaiptol nereiškia, kad šioje srityje esama teisės spragos inter alia legislatyvinės omisijos, nes šie santykiai gali būti sureguliuoti bendrosiomis eksplicitinėmis arba
implicitiškai nustatytomis eksplicitinį teisinį reguliavimą papildančiomis ir pratęsiančiomis normomis (Konstitucinio Teismo 2016 m. sausio 25 d. nutarimas) (2018 m. spalio 22
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-6-822/2018). Tai lemia ir tam tikrus reikalavimus pareiškime (prašyme) ištirti norminio administracinio akto teisėtumą aptariamu
aspektu dėstomiems argumentams.
151. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017 išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, kad, kvestionuodamas tikrinamo norminio administracinio
akto (specialiojo teritorijų planavimo dokumento) teisėtumą tiek, kiek jame nėra nustatyta nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zona, pareiškėjas iš esmės kėlė legislatyvinės omisijos klausimą. Tačiau pareiškėjas nenurodė jokių nuostatų, kurios įpareigotų
ginčo norminiame administraciniame akte tokią zoną nustatyti. Be to, aptariamos legislatyvinės omisijos buvimu pareiškėjas iš esmės kvestionavo viso tikrinto norminio administracinio akto teisėtumą, tačiau nepateikia jokių (teisiškai motyvuotų) argumentų dėl
to, kaip apsaugos zonos nenustatymas nagrinėtu atveju lėmė kitų (patvirtintų) specialiojo
teritorijų planavimo dokumento sprendinių neteisėtumą. Šios aplinkybės sudarė pakankamą pagrindą pripažinti, jog pareiškėjas neįvykdė jam tenkančios pareigos abejonę dėl
tikrintino norminio administracinio akto teisėtumo pagrįsti teisiškai motyvuotais argumentais. Todėl tyrimas šioje dalyje buvo nutrauktas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1 d.) (2018 m. sausio 2 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. eI-21-438/2017; taip pat žr. 2019 m. vasario 5 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. eI-1-629/2019). Administracinėje byloje Nr. I492-23/2013 teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčytą nuostatą prašė ištirti tiek,
kiek nebuvo įtvirtintas tam tikras teisinis reguliavimas, t. y. kėlė klausimą dėl galimo teisės spragos egzistavimo, tačiau nepateikė argumentų, kad tokios teisės spragos konsta378
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tavimas individualioje byloje turėtų įtakos pareiškėjo teisių ir pareigų apimčiai (2013 m.
birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I492-23/2013).
Nustatytas teisinis reguliavimas, kurį pareiškėjas teigia esant nustatytą
152. Tais atvejais, kai pareiškėjo ginčijamoje teisės akto nuostatoje iš tiesų nėra nustatyta tokio teisinio reguliavimo, kurį pareiškėjas teigia esant nustatytą ir kurio atitiktį aukštesnės galios teisės aktui prašo ištirti, laikytina, kad prašyme nėra tyrimo dalyko.
Tokie prašymai Vyriausiajame administraciniame teisme inter alia Administracinių bylų
teisenos įstatymo II skyriaus pirmame skirsnyje reglamentuojama pareiškimų (prašymų)
ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą tvarka nenagrinėjami ir byla nutraukiama (2018 m. liepos 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-8-662/2018;
taip pat žr. 2018 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017;
2018 m. liepos 20 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-8-662/2018; 2018 m. spalio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-23-556/2018; 2018 m. gruodžio 18 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. I-17-756/2018 ir kt.).
153. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. eI-23-556/2018 pareiškėjas, be kita ko,
prašė ištirti ministro įsakymo punkto atitiktį Civilinio kodekso 6.157 straipsnio 2 daliai, nustatančiai, kad „imperatyviųjų teisės normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms“. Šioje dalyje savo abejonę pareiškėjas iš esmės sieja išimtinai su vertinimu, jog ginčijamas įsakymo punktas nustato teisinio reguliavimo grįžtamąją galią, t. y. su
aplinkybe, kuri buvo paneigta (pripažinta, kad tikrinta nuostata nenustatė akto grįžtamosios
galios). Kitaip tariant, norminio administracinio akto nuostatos neatitikimą Civilinio kodekso 6.157 straipsnio 2 daliai pareiškėjas siejo su reguliavimu, kurio tikrinama norminio
administracinio akto nuostata nenustato. Atsižvelgdama į tyrimą inicijavusio pareiškėjo apibrėžtas norminės bylos ribas, įvertinusi, kad pagal individualioje byloje kilusio ginčo esmę
ir aktualias faktines aplinkybes nėra poreikio bei galimybės šių ribų plėsti, išplėstinė teisėjų
kolegija konstatuoja, kad nagrinėtu atveju yra pakankamas pagrindas šią norminės administracinės bylos dalį nutraukti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 116 str. 1
d.) (2018 m. spalio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-23-556/2018).
154. Administracinėje byloje Nr. eI-1-629/2019 pareiškėjai, be kita ko, prašė patikrinti norminio administracinio akto nuostatos teisėtumą tiek, kiek ši nuostata draudžia aukciono būdu supirkti šilumą, pagamintą šilumos tiekėjų valdomuose įrenginiuose,
teikiančiuose šilumos poreikio piko pajėgumų ar rezervinių šilumos gamybos pajėgumų
užtikrinimo paslaugas. Šiuo klausimu išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad iš sisteminio
minėtos nuostatos vertinimo kitų to paties norminio administracinio akto nuostatų kontekste buvo aiškiai matyti, kad ja (nuostata) reguliuojami tik santykiai, susiję su šilumos
gamyba tuose šilumos tiekėjo valdomuose įrenginiuose, kurie neatlieka šilumos poreikio
piko pajėgumų ar rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimo paslaugos. Kitaip
tariant, prašyta patikrinti nuostata nereglamentavo teisinių santykių, susijusių su šilumos
tiekėjų valdomų šilumos gamybos įrenginių, atliekančių minėtas pajėgumų užtikrinimo
paslaugas, naudojimu. Šilumos gamybos įrenginių priskyrimo bei veiklos (įskaitant šilumos gamybą) juose ribojimo klausimus reguliavo visai kitos norminio administracinio
akto nuostatos, kurių pareiškėjas neginčijo (kurių teisėtumu neabejojo) ir kurios nebuvo (ir, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, negalėjo būti) tikrinamos šioje norminėje
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administracinėje byloje. Atitinkamai ši norminės administracinės bylos dalis buvo nutraukta (2019 m. vasario 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-1-629/2019).
III.2.3. Pareiškimo (prašymo) trūkumų nepašalinimas, atsisakymas
155. Kaip minėta, kai kurie iš prieš tai nurodytų pareiškimo (prašymo) dėl norminio administracinio akto (jo dalies) teisėtumo formos ir turinio trūkumai sudaro pagrindą atsisakyti priimti šį pareiškimą (prašymą) (jo dalį) arba nutraukti pradėtą norminę
administracinė bylą (jos dalį).
156. Nepaisant to, paprastai, spręsdami pareiškimo (prašymo) priėmimo klausimą
ir nustatę minėtus trūkumus, administraciniai teismai nustato terminą šiems trūkumams
pašalinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., 116 str. 1 d.). Per nustatytą terminą nepašalinus ar netinkamai pašalinus šiuos trūkumus, pareiškimas (prašymas)
laikomas nepaduotu.
157. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. eI-18-502/2017 nustatyta, kad
Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 5 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu patikrinti sveikatos apsaugos ministro įsakymo dalies teisėtumą. Vyriausiojo administracinio teismo
2017 m. birželio 29 d. nutartimi buvo nustatytas terminas pareiškėjui Klaipėdos miesto apylinkės teismui iki 2017 m. liepos 31 d. pašalinti šioje nutartyje nurodytus 2017 m.
birželio 5 d. nutartimi pateikto prašymo trūkumus. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 29 d. nutartyje nurodytų trūkumų nepašalino. Atitinkamai
teisėjų kolegija nurodė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas
(prašymas, pareiškimas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.
Pagal to paties įstatymo 116 straipsnio 1 dalį bylos dėl norminių administracinių aktų
teisėtumo nagrinėjamos pagal bendrąsias šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles.
Atsižvelgdama į tai, kad 2017 m. birželio 29 d. nutartyje nurodyti prašymo trūkumai nebuvo pašalinti ir vadovaudamasi minėtomis taisyklėmis, teisėjų kolegija sprendė, kad yra
pagrindas laikyti, jog nutartimi pateiktas pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo
prašymas yra nepaduotas (2017 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI18-502/2017; taip pat žr. 2015 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-23858/2015; 2016 m. balandžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-14-756/2016).
158. Pareiškėjai gali ir atsisakyti nuo pareiškimo (prašymo). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I502-3/2014 po to, kai Vyriausiasis administracinis teismas nustatė
terminą pareiškėjui (Vilniaus apygardos administraciniam teismui) pašalinti nustatytus
trūkumus, šis nutarė atsiimti pareiškimą. Atitinkamai, vadovaudamasis Administracinių
bylų teisenos įstatymo 50 straipsnio 1 dalimi (pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą, pareiškimą) iki jo priėmimo) bei jau minėta šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalimi,
Vyriausiasis administracinis teismas prašymą laikė nepaduotu ir jį grąžino pareiškėjui
(2018 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-28-822/2018).
159. Jei atsisakymas pateikiamas po pareiškimo (prašymo) priėmimo – norminė
administracinė byla (jos dalis) nutraukiama (pvz., žr. 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą
administracinėje bylos Nr. eI-14-822/2015; 2014 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I502-3/2014).
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IV. Norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo apimtis
IV.1. Bendros taisyklės dėl tyrimo ribų
160. Kaip matyti toliau pateiktuose Vyriausiojo administracinio teismo praktikos
pavyzdžiuose, norminėje administracinėje byloje atliktino norminio administracinio
akto (jo dalies) teisėtumo tyrimo ribas apibrėžia pareiškėjas. Kreipiamasi su pareiškimu
(prašymu) į administracinį teismą, pirminės atliktino tyrimo ribos yra nustatomos nutartyje, kuria išsprendžiamas šio pareiškimo (prašymo) priėmimo klausimas, bei tikslintinos bylos nagrinėjimo metu atsižvelgiant į priimtame pareiškime (priimtoje pareiškimo
dalyje) išdėstytus bei teismo posėdžio metu pateiktus argumentus (paaiškinimus) (2018
m. sausio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-21-438/2017).
161. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I556-1/2012 nors pareiškėjas prašė ištirti ginčijamos norminio administracinio akto nuostatos atitiktį visam Konstitucijos
29 straipsniui (jame įtvirtintam lygiateisiškumo principui), iš prašymo argumentų daryta išvada, jog buvo keliamas klausimas dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties
Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, nustatančiai, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs (2012 m. kovo 29 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I556-1/2012; taip pat žr. 2009 m. vasario 26 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I444-6/2009).
IV.1.1. Tyrimo ribos pagal abstraktų pareiškimą
162. Būtent pareiškėjai, teikdami pareiškimą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymui ar (ir) Vyriausybės norminiam aktui, apibrėžia administracinės bylos dėl šio
akto teisėtumo ribas. Tik aiškūs ir teisiškai motyvuoti pareiškėjų argumentai paprastai leidžia
proceso šalims bei bylą nagrinėjančiam administraciniam teismui identifikuoti, kokia apimtimi kvestionuojama norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitiktis įstatymui ar
Vyriausybės norminiam aktui, ir, atitinkamai, apibrėžia norminio akto (jo dalies) teisėtumo
tyrimo ribas. Su individualia byla nesusijusį pareiškimą (prašymą) nagrinėjantis administracinis teismas neturi teisės savo iniciatyva keisti norminės administracinės bylos nagrinėjimo
ribų (dalyko) (2018 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-17-756/2017;
taip pat žr. 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014; 2015
m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015 ir kt.).
163. Administracinėje byloje Nr. I261-16/2013 dalis pareiškėjų Seimo narių keliamų
abejonių dėl ministro įsakymo teisėtumo buvo susiję vien su įsakymo 3 punkto atitikties
aukštesnės galios teisės aktams klausimais. Nors pareiškėjai savo pareiškime prašė ištirti
viso įsakymo atitiktį visiems pareiškime nurodytiems teisės aktams, tačiau atsižvelgęs į
tai, jog dalis byloje keltų klausimų sieti tik su įsakymo 3 punktu, šiuos klausimus teismas
vertino tik įsakymo 3 punkto kontekste. Todėl laikyta, jog pareiškėjai prašė ištirti, ar ginčyto įsakymo 3 punktas neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui, Švietimo įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 38 straipsnio 4 daliai (2013 m. birželio 18 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I261-16/2013).
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IV.1.2. Tyrimo ribos pagal prašymą, susijusį su individualia byla
164. Iš Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų, nustatančių pareiškimų
ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribas visų pirma apibrėžia pareiškėjo pateiktas
prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai. Būtent
teismo nutartis prašyti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra tas procesinis
dokumentas, kuris apibrėžia iškeliamos norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką bei ribas ir pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011; 2013 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I662-11/2013; 2015 m. gegužės 21 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I-4-822/2015).
165. Nepaisant to, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nagrinėjant bylas
dėl norminio teisės akto teisėtumo, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, neatmetama galimybė keisti pareiškėjo prašyme apibrėžtas bylos ribas. Teismas, atsižvelgdamas į
teismų bendradarbiavimo ir kooperavimosi poreikį, į tai, kad teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje turi būti naudingas besikreipiančiam teismui ir susijęs su jo
nagrinėjama individualia byla, turi teisę, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, patikslinti pareikšto prašymo turinį taip, kad jis atitiktų individualios bylos aplinkybes, padėtų
tinkamai išspręsti tą individualią bylą, kurioje teismas nusprendė kreiptis į administracinį teismą (2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I5753/2009; 2012
m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-48/2012; 2013 m. gruodžio 17
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I552-22/2013).
166. Taigi, kai tyrimas atliekamas dėl norminio administracinio akto teisėtumo,
susijusio su individualia byla, tyrimo dalykas ir ribos teismo nutartyje turėtų būti apibrėžiamos atsižvelgiant į individualioje byloje keliamo ginčo dalyką ir ribas (2016 m. vasario
11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3-502/2016). Norminės administracinio
akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas turi padėti teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam teismui (pvz., žr. 2009 m. vasario 26 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I575-3/2009, 2016 m. kovo 10 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. I-9-261/2016 ir kt.).
167. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I-13-520/2016 išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šiuo atveju susiklosčiusią teisinę situaciją, į tai, kad per laikotarpį nuo
norminės bylos inicijavimo iki jos nagrinėjimo iš esmės Vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamai individualiai bylai aktualus ir joje taikytinas teisinis reguliavimas buvo pakeistas, vadovaudamasi principu, kad norminės administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas turi būti naudingas besikreipiančiam teismui nagrinėjant
individualią bylą, darė išvadą, jog šiuo atveju yra pagrindas tirti tiek tyrimą inicijavusio
teismo nutartyje nurodytos redakcijos, tiek šiuo metu galiojančios redakcijos norminio
administracinio akto teisėtumą (2016 m. liepos 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-13-520/2016). Norminės administracinės bylos dalykas išplėstas administracinėje byloje Nr. I444-2/2008, kurioje iš pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo
prašyme išdėstytų aplinkybių buvo matyti, kad kelta abejonė ne tik dėl norminio admi382
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nistracinio akto 7 punkte, bet ir dėl šio akto 6 punkte nustatyto teisinio reguliavimo teisėtumo (2008 m. liepos 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-2/2008; taip pat
žr. 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I552-22/2013).
IV.2. Išimtys iš bendrų taisyklių
168. Be minėtų atvejų, susijusių su tyrimo ribų koregavimu norminėje administracinėje byloje pagal prašymą, susijusį su individualia byla, Vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje galima rasti ir kitų pavyzdžių, kada administraciniai teismai koreguoja,
patikslina ar net peržengia pareiškėjo pareiškime (prašyme), tyrimą inicijavusio administracinio teismo nutartyje nurodytas tyrimo ribas.
Aktas priimtas nekompetentingo teisėkūros subjekto
169. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog galimas norminio
administracinio akto ar atskirų jo nuostatų priėmimas įgaliojimų neturinčio subjekto
reiškia, jog toks norminis administracinis aktas ar jo nuostatos apskritai negalėjo būti
priimtas (2007 m. gruodžio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-20/2007;
2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008). Tiriant norminį administracinį aktą, būtina įvertinti, ar atsakovui buvo pavesta, o jei pavesta, tai
kokia apimtimi reguliuoti teisinius santykius (2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-6/2009). Taigi, norminę administracinę bylą nagrinėjantis
administracinis teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, turi teisę patikrinti
ir įvertinti, ar atsakovams buvo suteikti įgaliojimai nustatyti ginčijamą teisinį reguliavimą
ir ar atsakovai neperžengė savo kompetencijos ribų (2011 m. lapkričio 2 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I662-11/2011).
170. Jei norminėje administracinėje byloje nustatoma, kad atsakovas, priimdamas norminį administracinį aktą, viršijo kompetenciją, vien tai yra pagrindas pripažinti
skundžiamą aktą neteisėtu ir jį panaikinti. Konstatavęs, kad norminis administracinis aktas priimtas viršijant įstatymų suteiktą kompetenciją, teismas nebeprivalo tirti norminio
administracinio akto teisėtumo kitais aspektais (2013 m. spalio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1128/2013). Iš tiesų, nustačius, jog viešojo administravimo subjektas, priimdamas atitinkamą teisės aktą, viršijo savo įgaliojimų ribas, nebelieka pagrindo ir teisinės prasmės tirti, ar toks aktas atitinka kitų teisės aktų reikalavimus (2012 m.
rugpjūčio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1917/2012; taip pat žr. 2011 m.
lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-3127/2011).
Apsirikimas (klaida), reikalavimas išplaukia iš argumentų
171. Kai yra akivaizdu, jog pareiškėjas padarė rašymo apsirikimą nurodydamas
prašomą ištirti nuostatą, administracinis teismas paprastai atitinkamai patikslina tyrimo dalyką savo iniciatyva. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I-14-552/2017 vertinant pareiškimo turinį, pirmiausia buvo pažymėta, kad pareiškėjai akivaizdžiai suklydo
nurodydami Sveikatos draudimo įstatymo 32 straipsnį. Iš pareiškėjų dėstomų argumentų buvo matyti, kad tikrinamų nuostatų teisėtumu, be kita ko, abejojama tiek, kiek tai
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yra susiję su teritorinių ligonių kasų 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 atliktas dėl tikrinamų nuostatų atitikties
minėto įstatymo 34 straipsniui (2017 m. spalio 5 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I-14-552/2017).
172. Paminėtinos situacijos, kai nors pareiškėjai eksplicitiškai neprašo ištirti ginčijamo teisės akto atitikties tam tikram aukštesnės galios teisės aktui, tačiau pareiškimo
motyvuose nurodo tokią abejonę. Tokiais atvejais taip pat galimas bylos ribų ir apimties
patikslinimas nenukrypstant nuo pareiškėjų pareiškime suformuoto bylos dalyko (pvz.,
žr. , 2013 m. birželio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I261-16/2013; 2011 m.
spalio 6 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I63-8/2011).
173. Norminių administracinių bylų, pradėtų pagal prašymą (inicijuotų) individualiose bylose atveju paminėtina administracinė byla Nr. I-12-502/2017, kurioje išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, atkreipė dėmesį į tai, kad Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra ne kartą pažymėta, 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). Atitinkamai šios oficialios konstitucinės doktrinos bei kitų proceso taisyklių
kontekste Vyriausiasis administracinis teismas nutarė atlikti tyrimą dėl tikrinto norminio administracinio akto nuostatų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui,
nors prašymą pateikęs bendrosios kompetencijos teismas šio klausimo ir nekėlė (2017 m.
rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-12-502/2017). Papildomai paminėtina, kad vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų – principas, kad neturi būti taikomas teisės aktas, prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktui.
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teismas, vykdydamas teisingumą, turi vadovautis tik Konstitucijai neprieštaraujančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, jis negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13
d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. birželio 27 d. nutarimai).
174. Pažymėtini ir atvejai, kai pareiškėjai ginčija, pavyzdžiui, tiek ministro įsakymą, kuriuo patvirtintas tam tikras norminis administracinis aktas, tiek patį norminį
administracinį aktą, tačiau kaip bylos dalyką nurodo tik ministro įsakymą. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. I444-12/2009 pažymėta, kad teisingumo ministro įsakymo 1.1
punktu patvirtintos Asmens vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo taisyklės, o 1.2 punktu
patvirtinta Prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko forma. Pareiškėjas Telšių rajono apylinkės teismas savo prašymu prašė ištirti tik šių norminio administracinio akto
nuostatų, kiek jos susijusios su tautybės keitimu, teisėtumą ir tuo aspektu, ar atsakovas
neperžengė jam suteiktų įgaliojimų ribų. Pareiškėjas neprašė ištirti pačių Asmens vardo,
pavardės ir tautybės pakeitimo taisyklių ar pačios Prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko formos teisėtumo. Tačiau tiek pats teisingumo ministro įsakymas, tiek šiuo
įsakymu patvirtintos Taisyklės ir Prašymo forma yra neatskiriamai susijusios. Pripažinus
neteisėtomis teisingumo ministro įsakymo nuostatas (ar jų dalį), kuriomis patvirtintas
atitinkamas norminis administracinis aktas (Taisyklės ir Prašymo forma), pats normi384
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nis administracinis aktas (ar jo dalis) nebetektų savo norminio pagrindo (patvirtinimo),
suteikiančio jam privalomąją galią, todėl nebegalėtų būti taikomas ne tik pats įsakymas,
bet ir juo patvirtintas norminis administracinis aktas. Dėl šios priežasties Telšių rajono
apylinkės teismo prašymas ištirti teisingumo ministro įsakymo 1.1 ir 1.2 punktų teisėtumą kartu reiškia ir prašymą ištirti pačių Taisyklių bei Prašymo formos, kiek jos susijusios
su tautybės keitimo tvarka, teisėtumą, atsižvelgiant į pareiškėjo prašyme nurodytus argumentus (2009 m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-12/2009).
Nenurodomos (netiksliai nurodomos) teisės akto redakcijos
175. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pasitaikė nemažai atvejų, kai
atsižvelgus į konkrečios bylos aplinkybes, teko tikslinti ginčijamų nuostatų ar aukštesnės
galios teisės aktų redakcijas. Vienoje iš bylų nustatyta, kad teismas, kreipdamasis dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo, nenurodė, kokiai Vyriausybės nutarimo 18
punkto redakcijai prašo ištirti norminio administracinio akto 5 punkto 3 pastraipos ir
10 punkto atitikimą, tačiau sprendžiant pagal individualioje byloje susiklosčiusias faktines aplinkybes ir atsižvelgus į tai, kokia norminio administracinio akto redakcija tiriama,
Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad tiriamas šio akto 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto (redakcija nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gegužės 8 d.) atitikimas
Vyriausybės nutarimo 18 punkto redakcijai, galiojusiai nuo 2004 m. spalio 31 d. iki 2005
m. spalio 21 d. (2009 m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I556-11/2009;
taip pat žr. 2010 m. liepos 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I575-3/2010).
176. Paminėtina ir byla, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas patikslino
apylinkės teismo prašymą, atsižvelgęs į tai, kad buvo prašoma ištirti tik susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės
nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką, nors minėtas teisės aktas buvo pakeistas iki individualioje byloje aktualaus ginčo laikotarpio (2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2009).
177. Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. I444-12/2009 buvo aišku, kokio norminio administracinio akto atitiktimi ir kokiam aukštesnės galios teisės aktui suabejota.
Tačiau tiek teisingumo ministro įsakymas, kuriuo buvo patvirtintos Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės, tiek Vyriausybės nutarimas „Dėl LR Civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo jų priėmimo momento buvo
keisti, o nutartyje jų tiksli redakcija ar individualaus ginčo kilimo metu galioję aktų pakeitimai nenurodyti. Tad teisėjų kolegija, įvertinusi individualios bylos aplinkybes (ginčyto akto taikymo momentą), patikslino Telšių rajono apylinkės teismo kreipimąsi (2009
m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-12/2009; taip pat žr. 2009 m.
gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-560/2009).
Pripažinimas prieštaraujančiu vienai iš kelių aukštesnės galios teisės aktų nuostatų
178. Administracinių bylų teisenos įstatymo 118 straipsnio 1 dalies nuostatoje numatytos norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinės pasekmės iškyla
nepriklausomai nuo to, vienam ar keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams ar jų
dalims prieštarauja ginčijamas norminis administracinis aktas. Todėl, kai yra keliamas
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norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams
(jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio
administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės teisinės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės teisinės
galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (2005 m. spalio 28 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I1-04/2005; 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I4443/2008; 2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-6/2009; 2011
m. lapkričio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I662-11/2011; 2012 m. vasario 6
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I822-17/2012; 2013 m. sausio 2 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I492-46/2012; 2013 m. birželio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I261-15/2013; 2017 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I-12-502/2017; 2018 m. birželio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1256442/2018 ir kt.).
179. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I822-29/2012 Vyriausiasis administracinis teismas, konstatavęs Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų
sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 11 punkto prieštaravimą Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui ir Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 daliai, sprendė, kad nėra būtina tirti ginčyto akto atitiktį kitoms Vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. kovo 19 d. nutartyje, kuria buvo inicijuotas šis norminio administracinio akto
teisėtumo patikros procesas, įstatymų nuostatoms. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija nepasisakė dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo ginčijama apimtimi atitikties Viešojo administravimo įstatymo 6
straipsnio 2 daliai ir Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 9 punktui (2012 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I822-29/2012; taip pat žr. 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-10-822/2016).

V. Kiti procesiniai aspektai
V.1. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas
180. Minėta, kad nesant specialių nuostatų, norminė administracinė byla nagrinėjama pagal bendras administracinės teisenos taisykles (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 116 str. 1 d.). Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet
kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai
atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo
priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.
181. Kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, kartais teisėjų
kolegija nutaria taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti tikrinamo norminio administracinio akto (jo dalies) galiojimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 70
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str. 3 d. 4 p., 116 str. 1 d.). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I-25-822/2018, spręsdama Seimo narių pareiškimo patikrinti sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų
įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų 4.1 punktą,
kuriame buvo nustatytas reikalavimas, kad pretendentas turi būti Lietuvos Respublikos
pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (pareiškėjai iš esmės teigė, kad ši nuostata prieštarauja Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 103 straipsnio
nuostatai, pagal kurią Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams,
kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, nereikia įsigyti leidimo dirbti). Pareiškėjai prašė laikinai sustabdyti ginčo nuostatos galiojimą, motyvuodami tuo, kad sveikatos apsaugos ministras paskelbė konkursus užimti 5 šalies ligoninių vadovų pareigas, o Europos
Sąjungos valstybių narių piliečių ir jų šeimos narių teisę pretenduoti į šias pareigas riboja kvestionuojama norminio administracinio akto nuostata. Vertindama prašymo taikyti
reikalavimo užtikrinimo priemonę pagrįstumą, teisėjų kolegija nurodė, kad šiuo atveju
reikšminga tai, kokie padariniai kiltų teismui pripažinus pareiškimą pagrįstu. Teismo
sprendimo dėl kvestionuojamos teisės normos teisėtumo paskelbimo metu gali būti pasibaigę pareiškėjų nurodyti konkursai, be to, iki tol gali būti įvykę daugiau konkursų sveikatos sistemos įstaigų vadovų pareigoms užimti. Tokia padėtis galėtų lemti asmenų teisių,
kuriems prašomos ištirti nuostatos užkerta kelią lygiateisiškai dalyvauti konkursuose, pažeidimus, taip pat prievolės atlyginti žalą šiems asmenims atsiradimą, dėl to nukentėtų
viešasis interesas. Taigi, kaip pažymėjo teisėjų kolegija, nesiėmus užtikrinimo priemonių,
gali būti padaryta sunkiai atitaisoma didelė žala. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus,
ginčo santykių teisinį ir faktinį kontekstą, teisėjų kolegija pripažino, kad pareiškėjų prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas kvestionuojamos normos apimtimi
šiuo atveju yra adekvatus siekiamam tikslui, nepažeis proporcingumo principo, proceso
šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso. Atitinkamai nutartimi buvo nutarta iki teismo sprendimo norminėje administracinėje byloje paskelbimo sustabdyti ginčo nuostatos
galiojimą (2018 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-25-822/2018; taip pat
žr. 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-14-502/2018 (teisminio
proceso Nr. 3-66-3-00014-2018-4).
V.2. Proceso šalys norminėje administracinėje byloje
182. Kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo priimtų sprendimų ir
nutarčių, norminėje administracinėje byloje pareiškėju laikomas abstraktų pareiškimą
pateikęs subjektas, o kai pareikiamas prašymas, susijęs su individualia byla, – prašymą
pateikęs teismas; atsakovu – tikrinamą norminį administracinį aktą ar Administracinių
bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendro pobūdžio teisės aktą priėmęs (teisėkūros) subjektas.
183. Dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų paminėtina administracinė byla Nr. A-7624/2019, kurioje teisėjų kolegija pastebėjo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo
2 dalies II skyriaus pirmajame skirsnyje, kuris reglamentuoja pareiškimų ištirti norminių
administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo ypatumus, subjektų dalyvavimas trečiaisiais
suinteresuotaisiais asmenimis procese nėra aptartas, todėl jų įtraukimas turi būti grindžiamas bendrosiomis šiame įstatyme nustatytomis proceso taisyklėmis, atsižvelgiant į
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aptariamos kategorijos bylų specifiką. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo
46 straipsnio 2 dalimi tretieji suinteresuoti asmenys yra tie subjektai, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos. Norminę bylą nagrinėjantis teismas atlieka
norminio administracinio akto teisėtumo kontrolės funkciją ir nieko nesprendžia dėl suinteresuotųjų asmenų subjektinių teisių gynimo. Norminio administracinio akto teisėtumo kontrolės proceso ypatybė yra tai, kad jo rezultatas turi poveikį teisėms ir pareigoms
neribotam subjektų ratui – t. y. visiems, kuriems kvestionuojamas norminis administracinis aktas gali būti pritaikytas. Tokia situacija nėra tapati teismo sprendimo individualaus pobūdžio ginče priėmimui, kai daromas poveikis konkretaus teisinio santykio dalyvių teisėms ir pareigoms. Apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju, pradėdamas norminę
administracinę bylą, Panevėžio apygardos administracinis teismas nutartyje, kuria priėmė pareiškėjo prašymą dėl administracinių aktų teisėtumo ištyrimo, nesant procesinio
pagrindo, į šią bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis įtraukė civilinės byloje dalyvaujančius asmenis, kurie nebuvo subjektai, priėmę ginčo norminį administracinį aktą.
Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija darė išvadą, kad nebuvo teisinių ir faktinių prielaidų įtraukti minėtus civilinėje byloje dalyvaujančius asmenis į norminės bylos nagrinėjimo procesą dalyvaujančiais asmenimis (pareiškėju, atsakovu, trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis). Subjektų nepagrįstas įtraukimas į norminės bylos
procesą negali būti pagrindu jiems suteikti procesines teises, kuriomis gali disponuoti tik
pagrįstai ir teisėtai dalyvaujantys administracinės bylos procese asmenys, taigi – ir pateikti apeliacinį skundą. Atitinkamai teisėjų kolegija sprendė, kad minėti asmenys (civilinės bylos dalyviai) šalintini iš norminėje administracinėje byloje dalyvaujančių asmenų
bei apeliacinį procesą pagal vieno iš šių asmenų apeliacinį skundą nutraukė (2019 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-7-624/2019; taip pat žr. 2019 m. sausio
31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-6-492/2019).
V.3. Sprendimas dėl akto teisėtumo
184. Administracinių bylų teisenos įstatymo 117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad
išnagrinėjęs bylą dėl prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, administracinis teismas priima vieną iš šių sprendimų: 1) skundžiamą norminį administracinį aktą (ar jo dalį) pripažinti teisėtu ir prašymą dėl jo panaikinimo atmesti; 2) skundžiamą norminį administracinį aktą (ar jo dalį) pripažinti prieštaraujančiu įstatymui ar
Vyriausybės norminiam aktui ir laikyti jį panaikintu.
V.3.1. Norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu pasekmės
185. Administracinių bylų teisenos įstatymo 118 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad norminis administracinis aktas (ar jo dalis) paprastai negali būti taikomas nuo
tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl to norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymą spręsti bylas dėl norminių administracinių aktų
(jų dalių) atitikties aukštesnės galios teisės aktams yra priskirta administracinių teismų jurisdikcijai. Jeigu administracinis teismas tokį teisės aktą pripažįsta prieštaraujan388
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čiu aukštesnės galios teisės aktui, toks šio teismo sprendimas pagal Konstituciją ir įstatymus turi erga omnes poveikį visai atitinkamų teisės aktų (jų dalių) taikymo praktikai
(Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d nutarimas). Tai reiškia, kad norminis administracinis aktas, kurį kompetentingas administracinis teismas pripažino neteisėtu, nuo
oficialaus atitinkamo administracinio teismo sprendimo paskelbimo dienos pašalinamas
iš teisės sistemos ir nebegali būti taikomas (2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I556-11/2007).
186. Aiškindamas minėtas Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas,
Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog konstrukcija „paprastai negali būti taikomas“ suponuoja išvadą, kad galimos minėtos taisyklės, kad aktas negali būti
taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo
sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, išimtys
(2018 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2577-624/2018; taip pat žr.
2009 m. birželio 12 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502‑68/2009; 2013 m. balandžio 9 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-778/2013).
187. Tokia išimtis iš šios taisyklės ir yra tie atvejai, kai norminio teisės akto teisėtumas yra revizuojamas ryšium su teisme nagrinėjama individualia byla. Priešingu atveju,
toks konkretaus norminio akto teisėtumo revizavimas netektų prasmės, kadangi teisme
nagrinėjamos individualios bylos baigčiai norminio akto panaikinimas neturėtų jokių
teisinių pasekmių ir tektų laikyti, kad toks pripažintas neteisėtu norminis aktas buvo teisėtas ginčo, nagrinėjamo individualioje byloje, atsiradimo metu (2005 m. gruodžio 30 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1690/2005; 2014 m. gegužės 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A552-778/2014).
188. Atvejais, kai įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu norminis administracinis teisės aktas pripažįstamas neteisėtu pagal teismo, suabejojusio tokio akto,
taikytino individualioje byloje, teisėtumu prašymą, administracinis teismas, atnaujinęs
bylos nagrinėjimą ir spręsdamas ginčą, teisiniams santykiams, iš kurių kilo ginčas, neteisėtu pripažinto norminio administracinio teisės akto taikyti negali (2009 m. birželio 12 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-68/2009). Paminėtina ir tai, kad Vyriausiasis
administracinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis skelbia, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys
lygūs. Todėl pripažinus poįstatyminių teisės aktų neteisėtumą vienoje administracinėje
byloje, analogiškos teisinės pasekmės turėtų būti sukuriamos ir kitoje administracinėje
byloje, kurioje galutinis teismo sprendimas dar nėra priimtas (2016 m. kovo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-997-520/2016; 2018 m. birželio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-651-602/2018; 2018 m. birželio 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-972-575/2018).
189. Be to, aptariama išimtis taikoma, pavyzdžiui, tuo atveju, jei teisiniai santykiai
tarp administracinio ginčo šalių nėra susiklostę galutinai (vyksta ginčas), t. y. norminis teisės aktas (jo dalis), kuris įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu pripažįstamas neteisėtu, nuo tokio akto oficialaus paskelbimo dienos negali būti taikomas ir tiems teisiniams
santykiams, kurie nėra išsisprendę galutinai. Priešingu atveju tektų daryti išvadą, kad galutinio teisinio stabilumo neįgijęs administracinis aktas yra teisėtas, nors jis ir buvo priimtas
remiantis teisės normomis, prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui, o apeliacinės
instancijos teismas, atlikdamas galutinį teisinio stabilumo dar neįgijusio administracinio
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akto teisėtumo įvertinimą, turėtų remtis neteisėtomis (prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui) teisės normomis. Tai nebūtų teisinga bei nesiderintų su teisės aktų hierarchijos principu (2018 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-463-756/2018;
taip pat žr. 2014 m. sausio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556334/2014; 2014 m.
gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2234/2014; 2017 m. lapkričio 29 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. eA119442/2017 ir kt.).
190. Administracinėje byloje Nr. A556-334/2014 išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė
dėmesį į tai, kad nagrinėtu atveju atsakovo prievolė mokėti ginčo rinkliavą nebuvo kildinama iš konkretaus individualaus administracinio akto, bet iš Rinkliavos įstatymo ir
šios rinkliavos nuostatų (norminio administracinio akto). Šios pareigos atsakovas iki šiol
nėra įvykdęs, todėl pareiškėjas, vykdydamas jam priskirtas vietinės rinkliavos administravimo funkcijas, kreipėsi į administracinį teismą dėl jos priteisimo. Tai reiškia, jog šiuo
atveju ginčo teisiniai santykiai nėra įgiję galutinio teisinio stabilumo, šį stabilumą jie įgis
tik įsiteisėjus baigiamajam teismo aktui, kuriuo tarp pareiškėjo ir atsakovo šioje administracinėje byloje kilęs ginčas bus išnagrinėtas iš esmės. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat
pažymėjo, kad byloje ignoruojant norminio administracinio akto neteisėtumą tektų pripažinti, jog galutinio teisinio stabilumo neįgiję teisiniai santykiai teismo būtų kvalifikuojami remiantis teisės normomis, prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui (2014
m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-334/2014). Administracinėje byloje Nr. eA-2577-624/2018 teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčo atveju pareiškėjas savo
galimai pažeistas teises galėjo ginti tik pateikdamas skundą teismui dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo, kuriuo panaikinta jam išduota licencija, panaikinimo individualioje administracinėje byloje ir joje reikšti prašymą dėl norminio administracinio
akto nuostatos, sudariusios prielaidas panaikinti licenciją, teisėtumo ištyrimo. Todėl
buvo atmesti atsakovo argumentai, kad ši norminio administracinio akto nuostata negali būti taikoma tik nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas administracinio teismo
sprendimas norminėje byloje ir kuriuo (sprendimu) šio norminio administracinio akto
dalis pripažinta neteisėta, nes taip būtų paneigta pareiškėjo teisė ginti savo pažeistas teises, o teismui – vykdyti teisingumą (2018 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. eA-2577-624/2018).
V.3.2. Sprendimo paskelbimas, paskelbimo atidėjimas
191. Administracinių bylų teisenos įstatymo 119 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad
administracinio teismo sprendimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu visais atvejais skelbiamas Teisės aktų registre. Teismo sprendime taip
pat gali būti nurodytas spaudos leidinys, kuriame turi būti paskelbtas teismo sprendimas.
192. Teisėkūros pagrindų įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad visi
Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, nutartys, nutarimai, taip pat visi įsiteisėję administracinių teismų sprendimai dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą, pagal bendrąją taisyklę administracinio teismo sprendimą, kuriuo norminis administracinis aktas (jo dalius) pripažintas prieštaraujančiu aukštesnės teisinės galios aktams,
oficialiai paskelbus Teisės aktų registre, minėtas aktas (jo dalis) bus laikomas panaikintu
(2016 m. spalio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-16-520/2016).
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193. Dėl paskelbimo apimties, įskaitant atvejus, kai skelbiama spaudos leidinyje,
Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad įstatyme yra aiškiai ir imperatyviai
reglamentuojama teismo sprendimo, kuriuo norminis administracinis aktas (ar jo dalis)
pripažintas neteisėtu, paskelbimo tam tikruose leidiniuose tvarka. Todėl šiuo aspektu atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, jog nepagrįstas ir neracionalus yra
nurodymas atitinkamuose leidiniuose paskelbti ne tik rezoliucinę, bet ir kitas sprendimo dalis, atmestinas kaip nepagrįstas. Be to, nors atsakovas nurodo, jog ir Konstitucinis
Teismas formuoja praktiką, kad atsižvelgiant į norminio akto apimtį, pobūdį, dideles paskelbimo išlaidas ir kt., nėra būtina visais atvejais skelbti teisės aktus visa apimtimi, tačiau
teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Konstitucinio Teismo formuojamos konstitucinės
doktrinos nurodytu klausimu kontekste akivaizdu, jog skelbtinas procesinis sprendimas
akivaizdžiai nėra tokios didelės apimties, jog remiantis šiuo argumentu galima būtų nevykdyti Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų dėl teismo sprendimo paskelbimo (2011 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-247/2011; taip pat žr.
2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-386/2012).
194. Administracinis teismas turi teisę atidėti oficialų įsiteisėjusio administracinio teismo sprendimo dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu
paskelbimą.
195. Administracinėje byloje Nr. I-16-520/2016 Teisingumo ministerija pateikė
prašymą Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, jeigu juo būtų pripažinta, jog
tikrintas norminio administracinio akto punktas yra neteisėtas, paskelbimą atidėti šešiems mėnesiams nuo jo priėmimo dienos. Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad, pasak
Teisingumo ministerijos, dabar veikianti Juridinių asmenų duomenų (JAD) informacinė
sistema nepriima nevisiškai užpildytų duomenų, todėl negalint reikalauti pateikti duomenis apie įvykio tipą pagal akcijų gavimo ar netekimo būdą, JAD informacinė sistema
dėl jos vidinių programinių savybių faktiškai neveiktų. JAD informacinės sistemos perprogramavimas, kuris būtų vykdomas pagal viešųjų pirkimų procedūras, užimtų daugiau
laiko, nei atitinkamų teisės aktų pakeitimai. JAD informacinės sistemos programinių
priemonių pakeitimams 2016 metų valstybės biudžete lėšų nėra numatyta. Įvertinusi šias
aplinkybes ir aktualų teisinį reguliavimą, išplėstinė teisėjų kolegija pripažino pagrįstais
Teisingumo ministerijos nurodytus argumentus, kad neteikiant duomenų JAD informacinei sistemai apie akcijų gavimo ir netekimo būdą fiksuojant vieną iš nurodytų įvykio
tipų, nebus galima apskritai pateikti jokių duomenų apie uždarosios akcinės bendrovės
akcininkus. Dėl šios priežasties, panaikinus tikrintą norminio administracinio akto 1
punktą ir neatlikus reikiamų techninių sistemos sprendinių pakeitimų, iš tiesų bus labai apsunkinta arba visai panaikinta galimybė uždarosioms akcinėms bendrovėms teikti
duomenis JAD informacinei sistemai ir visapusiškai funkcionuoti pačiai JAD informacinei sistemai. Todėl atliekant reikiamus teisėkūros sprendimus, šiuo atveju turi būti numatytas pakankamas laikotarpis suinteresuotiems asmenims prisitaikyti prie JAD informacinės sistemos pokyčių. Atitinkamai išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėjamu
atveju yra teisinis pagrindas šį teismo sprendimo oficialų paskelbimą atidėti, sprendimą
Teisės aktų registre skelbiant 2017 m. balandžio 5 d. (2016 m. spalio 5 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I-16-520/2016).
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2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl ginčo priskyrimo tarnybiniam
Pareiškėjas A. P. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. 552 „Dėl A. P. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimo“ (toliau – ir Įsakymas), kuriuo jis, kaip VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktorius, pripažintas
pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi administracinę bylą pagal
pareiškėjo skundą perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui pažymėjęs, jog
nagrinėjamoje byloje tarp pareiškėjo ir atsakovės yra susiklostę darbo teisiniai santykiai
terminuotos darbo sutarties pagrindu, pareiškėjas nėra valstybės tarnautojas, todėl ginčas
kilęs ne iš valstybės tarnybos, bet iš darbo teisinių santykių, dėl to spręstinas bendrosios
kompetencijos teisme.
Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendimu ieškinį atmetė.
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą apeliacine tvarka pagal ieškovo apeliacinį skundą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydama išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Teisėjų kolegija nurodė,
jog iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyt, jog ginčijamas Įsakymas priimtas reaguojant į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – ir VTEK) raštą, kuriuo Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavesta atlikti tyrimą dėl A. P. veiksmų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms,
t. y. nagrinėjamo ginčo atveju VTEK tyrimą, ar viešosios įstaigos vadovas nepažeidė įstatymo nuostatų, atlikti ir sprendimą priimti pavedė viešosios įstaigos steigėjai – Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio 3 dalis).
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama kilusio ginčo pobūdį, nurodė, jog pagal
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 2 straipsnio 1 dalį asmenimis, dirbančiais valstybinėje tarnyboje, inter alia laikomi asmenys, dirbantys viešosiose
įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų
ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo
administravimo įgaliojimus. Iš byloje esančių VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės įstatų matyti, jog ši ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, tei392
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kianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
Subjektai, kurie kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje,
vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas,
nustatyti įstatymo 22 straipsnyje. Pagal nurodyto straipsnio 3 dalį, jeigu yra gauta pagrįstos informacijos apie tai, kad asmuo nevykdo šio įstatymo reikalavimų, valstybės ar
savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai arba kolegiali valstybės ar
savivaldybės institucija savo iniciatyva arba Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
pavedimu atlieka pavaldaus asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos tyrimą. Apie tyrimo rezultatus informuojama Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri turi teisę vertinti, ar atlikto tyrimo išvadoje asmens veiksmų įvertinimas atitinka
šio įstatymo nuostatas. Jeigu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažįsta, kad valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kolegialioje valstybės ar savivaldybės
institucijoje atlikto tyrimo išvadoje asmens veiksmų įvertinimas neatitinka šio įstatymo
nuostatų, ji turi teisę pavesti tyrimą atlikusios valstybės ar savivaldybės institucijos ar
įstaigos vadovui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybės institucijai atlikti tyrimą pakartotinai, patikslinti tyrimo išvadą arba pati atlikti tyrimą ir priimti sprendimą. Pagal
Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 30 straipsnį, šios
komisijos sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 17
straipsnio 1 dalies 6 punkte taip pat įtvirtinta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų ir šios komisijos kreipimųsi
dėl tarnybos santykių su valstybės tarnautojais nutraukimo.
Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, kad nors su ieškovu buvo sudaryta darbo sutartis, tačiau, sistemiškai vertinant anksčiau aptarto teisinio reglamentavimo nuostatas, daro
išvadą, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo atžvilgiu ieškovas laikytinas asmeniu, dirbančiu valstybinėje tarnyboje. Vadinasi, ir keliamas
ginčas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. K-552 panaikinimo, priskirtinas kategorijai tarnybinių ginčų, kurie pagal ABTĮ
17 straipsnio 1 dalies 5 punktą yra teismingi administraciniam teismui.
Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija pripažino, jog Vilniaus
miesto apylinkės teismo sprendimas, kuriuo ginčas išspręstas iš esmės, netenka teisinės
galios ex lege (pagal įstatymą), o byla perduodama Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka (2018 m. rugpjūčio 13 d. nutartis byloje A. P. prieš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, teismingumo bylos
Nr. T-81/2018).
2.1.2. Dėl žalos, kildinamos iš netinkamo apmokėjimo už darbą laisvės atėmimo
vietoje, atlyginimo
Pareiškėja R. M. su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo
Panevėžio rūmus, prašydama priteisti iš Panevėžio pataisos namų neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, taip pat priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Panevėžio pataisos
namų, 500 Eur neturtinei žalai atlyginti. Nurodė, jog, atlikdama laisvės atėmimo bausmę
Panevėžio pataisos namuose, dirbo valstybės įmonėje (toliau – ir VĮ) „Mūsų amatai“, kur
jai už atliktą darbą buvo taikomi per maži darbo užmokesčio apskaičiavimo koeficientai.
393

III. Informacinė dalis

Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai, spręsdami skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydami išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad pareiškėjos darbo laiką apskaitė, darbo
užmokestį priskaičiavo VĮ „Mūsų amatai“, tad tarp pareiškėjos ir VĮ „Mūsų amatai“ susiklostė darbo teisiniai santykiai, o pagal ABTĮ 17 straipsnio 2 dalies 5 punktą administracinių teismų kompetencijai priskiriama nagrinėti tik bylas dėl tarnybinių ginčų, kai viena
ginčo šalis yra valstybės tarnautojas ar pareigūnas.
Specialioji teisėjų kolegija, šalindama apygardos administracinio teismo abejones, nurodė, jog nuteistųjų laisvės atėmimo bausme darbo ir apmokėjimo už jį tvarką
reglamentuoja Bausmių vykdymo kodeksas (toliau – ir BVK) ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 228 patvirtintas Suimtųjų ir nuteistųjų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. BVK 125 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nuteistiesiems darbą parenka pataisos įstaigos administracija, atsižvelgdama į laisvas pareigas
ir darbo vietas. Pagal BVK 128 straipsnio 1 dalį, nuteistųjų darbo (pamainos) pradžią
ir pabaigą nustato pataisos įstaigos direktorius. BVK 131 straipsnio 1 dalis numato, kad
nuteistųjų darbas apmokamas pagal jo kiekį ir kokybę Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka. Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 punkte numatyta, jog suimtiesiems ir nuteistiesiems, dirbantiems nuolatinius konkrečios apimties
ilgalaikius darbus, mokama mėnesinė alga. Mėnesinę algą nustato laisvės atėmimo vietų
ar valstybės įmonių prie pataisos įstaigų vadovai, taikydami koeficientus, kurie nustatomi
pagal darbų rūšis.
Įvertinusi minėtą teisinį reglamentavimą, Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą,
kad pataisos namų veikla įgyvendinant bausmių vykdymo teisės normas dėl nuteistųjų
darbo organizavimo ir nuteistųjų darbo užmokesčio laikytina viešojo administravimo
veikla, o žala, padaryta vykdant šią veiklą, laikytina žala, padaryta viešojo administravimo srityje.
Nagrinėjamu atveju už darbo pareiškėjai parinkimą ir darbo užmokesčio mokėjimą atsakingais laikytini Panevėžio pataisos namai, pareiškėjos reikalavimai taip pat suformuluoti Panevėžio pataisos namams bei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Panevėžio
pataisos namų, tad atsižvelgdama į tai, Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad pareiškėjos reikalavimų pagrindą sudarančios aplinkybės kyla iš viešojo administravimo teisinių
santykių, todėl šis ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2018 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje R. M. prieš Panevėžio pataisos namus ir Lietuvos valstybę, atstovaujamą Panevėžio pataisos namų, teismingumo bylos Nr. T-79/2018).
2.1.3. Dėl vietinės rinkliavos permokos grąžinimo
Ieškovas T. L. ieškiniu prašė teismo priteisti jam iš atsakovės VšĮ „Automobilių
stovėjimo aikštelės“ 9,30 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą
sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, jog iki
2017 m. gruodžio 31 d. Kauno mieste galiojo vietinės rinkliavos už transporto priemonių
stovėjimą mokėjimo būdas naudojant mokėjimo korteles, kurią jis ir įsigijo. Nuo 2018 m.
sausio 1 d. nustojus galioti šiam rinkliavos mokėjimo būdui, neliko galimybės panaudoti
mokėjimo kortelėje likusio pinigų likučio – 9,30 Eur. Ieškovo teigimu, mokėjimo kortelės
galiojimas nėra pasibaigęs, tik nuo 2018 m. sausio 1 d. neliko galimybės ja atsiskaityti už
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automobilių stovėjimą, todėl mano, kad neišnaudotos sumos likutis negali būti savavališkai pasisavintas už nesuteiktas paslaugas.
Kauno apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti
keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl
vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą, o ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip
pat dėl mokestinių ginčų.
Specialioji teisėjų kolegija, nagrinėdama kreipimąsi nurodė, jog vietinė rinkliava
yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje ir mokama į savivaldybės biudžeto sąskaitą (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 131 straipsnis). Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies
6 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti
vietines rinkliavas už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu
Nr. T-208 patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto
vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų (toliau – Nuostatai) 1 punktas įtvirtina, kad vietinė rinkliava už transporto priemonių stovėjimą Kauno mieste yra Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatymo pagrindu Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta privaloma įmoka fiziniams ir juridiniams asmenims už teisę naudotis nustatytomis
Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti. Vadovaujantis Nuostatų 5 punktu, ši rinkliava yra įskaitoma į Kauno miesto savivaldybės biudžetą. Nuostatų III skyrius
nustato vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką, pagal kurią vienas iš vietinės rinkliavos
mokėjimų būdų yra mokėjimo kortelių naudojimas (9.5 punktas). Nuostatų 3 punktas
nustato, kad šios rinkliavos surinkimą ir jos mokėjimo kontrolę organizuoja įstatymų
nustatyta tvarka paskirtas juridinis asmuo. Vadovaujantis tarp atsakovės ir Kauno miesto savivaldybės administracijos sudaryta 2015 m. sausio 5 d. Paslaugų teikimo sutartimi
Nr. SR-0002, atsakovė įsipareigojo trečiajam asmeniui teikti vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti rinkimo paslaugas.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje yra keliamas ginčas dėl į savivaldybės biudžetą mokamos vietinės rinkliavos grąžinimo, o toks ginčas pagal ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 4 punktą teismingas
administracinių teismų kompetencijai (2018 m. gruodžio 17 d. nutartis byloje T. L. prieš
Viešąją įstaigą „Automoblių stovėjimo aikštelės“, teismingumo bylos Nr. T-111/2018).

2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl sprendimo įvaikinimo procese apskundimo
Pareiškėjai G. K.-R. ir V. R. kreipėsi su skundu į teismą, prašydami panaikinti
Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2018 m. gegužės 5 d. sprendimą „Dėl tinkamumo įvaikinti vaiką įvertinimo“. G. K.-R. ir V. R. nesutiko
su sprendimo išvada, kad, vadovaujantis Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalimi, V.
R. negali tapti įtėviu.
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Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, spręsdami skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydami išspręsti bylos rūšinio
teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad nepaisant to, jog ginčijamą sprendimą priėmė viešojo administravimo subjektas, tačiau atlikdamas tokio pobūdžio teisės aktais jam
priskirtus veiksmus, jis dalyvauja šeimos teisiniuose santykiuose. Teismo nuomone, nagrinėjamame ginče vyrauja civiliniai teisiniai santykiai, todėl jis turėtų būti nagrinėjamas
bendrosios kompetencijos teisme.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama apygardos administracinio teismo argumentus, pažymėjo, jog pagal Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalį bendrosios
kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo,
intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir
kitų privatinių teisinių santykių. Administracinių teismų kompetencijai priskirtinas nagrinėjimas ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.).
Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, jog aptariamu atveju ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjas atitinka Civilinio kodekso 3.210 straipsnyje „Asmenys, turintys teisę įvaikinti“ įtvirtintus kriterijus. Įvaikinimo sąlygas ir tvarką, įvaikinimo teisines pasekmes reglamentuoja Civilinio kodekso trečiosios knygos ,,Šeimos teisė“ V dalies ,,Įvaikinimas“
nuostatos. Taigi byloje keliamas ginčas yra susijęs su Civilinio kodekso reglamentuojamais šeimos teisiniais santykiais, kurie yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl ir bylos dėl
ginčų, kylančių iš civilinių teisinių santykių, priskirtinos nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams (2018 m. liepos 12 d. nutartis byloje G. K.-R., V. R. prieš Kauno rajono
savivaldybės administraciją, teismingumo bylos Nr. T-76/2018).
2.2.2. Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos vadovus rezultatų apskundimo
Ieškovas A. P. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas panaikinti 2018 m. liepos
31 d. įvykusio viešo konkurso VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus pareigoms užimti rezultatą – komisijos sprendimą dėl konkurso laimėtojos J. K.
Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Teismas
nurodė, jog Specialioji teisėjų kolegija kitoje byloje Nr. T-81/2018 konstatavo, kad
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo atžvilgiu ieškovas, darbo sutarties pagrindu dirbęs VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriumi, laikytinas asmeniu, dirbančiu valstybinėje tarnyboje.
Atsižvelgiant į tai, kelia abejones, kuris teismas turėtų spręsti ginčą dėl darbuotojo, laikytino asmeniu, dirbančiu valstybinėje tarnyboje, priėmimo į darbą viešo konkurso būdu
ginčijant konkurso rezultatus.
Šalindama apylinkės teismo abejones, Specialioji teisėjų kolegija nustatė, jog nagrinėjamoje byloje ginčas yra keliamas dėl įvykusio viešo konkurso rezultato – komisijos
sprendimo dėl konkurso laimėtojo – panaikinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 41 straipsnio 3 dalimi, darbuotojui parinkti į vadovaujančiųjų darbuotojų
ir specialistų pareigas, taip pat tokias pareigas, kurias eiti gali asmenys, turintys tam tikrų
gebėjimų arba kuriems keliami ypatingi intelekto, fiziniai, sveikatos ar kiti reikalavimai,
gali būti rengiamas konkursas. Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą ir konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socia396
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linio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose
valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar
savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
išskyrus įstaigas, kuriose pareigybių, dėl kurių gali būti rengiamas konkursas, sąrašą ir
konkursų organizavimo ir vykdymo tvarką nustato specialūs įstatymai. Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, jos valstybinio reguliavimo pagrindus, valdymo ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas. Šio įstatymo
15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės
ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą priimami viešo konkurso
būdu.
Specialioji teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad apylinkės teismo minimos nutarties Nr. T-81/2018 ratio decidendi nėra analogiškas nagrinėjamoje byloje susiklosčiusiai teisinei situacijai, todėl ja nesivadovaujama, priimant šią teismingumo nutartį. Nutartyje Nr. T-81/2018 asmuo, darbo sutarties pagrindu dirbęs VšĮ Respublikinės
Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriumi, pripažintas asmeniu, dirbančiu valstybinėje tarnyboje tik Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalies kontekste. Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, jog vadovaujantis
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų
konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574, 47 punktu, su viešą konkursą laimėjusiu pretendentu yra sudaroma darbo sutartis.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuota, kad nagrinėjamoje byloje kylantys
santykiai yra susiję su ikisutartiniais darbo santykiais, reguliuojamais Darbo kodekso 41 straipsnio 3 dalimi ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsniu, ir kurie,
vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, yra teismingi bendrosios kompetencijos teismams (2018 m. rugsėjo 19 d. nutartis byloje A. P. prieš Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, teismingumo bylos Nr. T-88/2018).
2.2.3. Dėl lygiaverčių reikalavimų teismingumo
Pareiškėjas R. Š. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:
1) pripažinti neteisėtais Valstybės saugumo departamento (toliau – ir VSD)
veiksmus renkant, tvarkant ir pateikiant – paskleidžiant Lietuvos Respublikos Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (toliau – ir Seimo NSGK) pateiktoje 2018 m.
kovo 9 d. rašte-pažymoje „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 19-286 (toliau – ir Pažyma)
klaidingą, neobjektyvią ir šališką informaciją, duomenis, vertinimus bei išvadas apie
pareiškėją;
2) pripažinti, kad VSD neteisėtais veiksmais Pažymoje paskleisti duomenys
(Pažymos 10 psl. ir 11 psl.) neatitinka tikrovės bei žemina pareiškėjo asmens garbę ir
orumą;
3) įpareigoti VSD kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per dvi savaites nuo
teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, analogišku informacijos ir duomenų paskleidimui
būdu pateikti jo parengtą paneigimą:
4) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSD, 10 000 Eur neturtinės žalos
atlyginimą.
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Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė
priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, t. y. kaip nenagrinėtiną
teismų ABTĮ nustatyta tvarka.
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 nustatė, kad pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą su prašymu dėl asmeninių neturtinių vertybių – asmens garbės ir orumo – gynimo; neturtinės žalos, padarytos VSD renkant, tvarkant ir
pateikiant duomenis apie jį Seimo NSGK, atlyginimo. Teismas nurodė, kad byla pagal pareiškėjo skundą dėl asmens garbės ir orumo gynimo ir neturtinės žalos, padarytos VSD
renkant, tvarkant ir pateikiant duomenis apie jį Seimo NSGK, atlyginimo nagrinėtina
bendrosios kompetencijos teisme, kita vertus, sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo skundo dalies, kurioje reiškiamas reikalavimas dėl žalos atlyginimo, priėmimo, svarbu tai, kad
administracinių teismų kompetencijai atskirais atvejais priskiriamos ne tik bylos dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo, bet
ir ginčai, susiję su valdžios institucijų viešosios teisės reglamentuojama veikla, patenkančia į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio reglamentavimo sritį. Teismo vertinimu, skundo
dalis dėl neturtinės žalos atlyginimo yra susijusi su skundo dalimi dėl asmens garbės ir
orumo gynimo, dėl ko ir tokio pobūdžio ginčą, vadovaujantis proceso operatyvumo ir
koncentruotumo principais, būtų tikslinga nagrinėti vienoje byloje.
Specialioji teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktus duomenis, nustatė, jog byloje
yra keliami skirtingos teisinės prigimties reikalavimai. Reikalavimai pripažinti neteisėtais
VSD veiksmus renkant, tvarkant ir pateikiant – paskleidžiant nurodytą informaciją, taip
pat reikalavimas priteisti iš Lietuvos valstybės neturtinės žalos atlyginimą, yra grindžiami, be kita ko, Valstybės saugumo departamento įstatymo, Operatyvinės veiklos įstatymo, Žvalgybos įstatymo nuostatomis. Be to, reikšdamas reikalavimą priteisti neturtinės
žalos atlyginimą pareiškėjas remiasi Civilinio kodekso 6.271 straipsniu. Ginčas dėl minėtų VSD veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo kyla iš viešosios teisės normomis reguliuojamos VSD veiklos. Ginčas dėl žalos atlyginimo taip pat yra susijęs su valdžios institucijos
viešosios teisės reglamentuojama veikla ir patenka į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio
reglamentavimo sritį. Todėl, vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, šie
reikalavimai yra teismingi administraciniam teismui.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog pareiškėjas byloje taip pat reiškia reikalavimus pripažinti, kad VSD neteisėtais veiksmais minėtoje pažymoje paskleisti duomenys
neatitinka tikrovės bei žemina jo asmens garbę ir orumą, taip pat prašo įpareigoti VSD
pateikti paneigimą. Specialioji teisėjų kolegija pabrėžė, jog administracinėje teisenoje
nėra numatyto tokio pareiškėjo nurodyto galimai pažeistų teisių gynimo būdo. Asmens
garbės ir orumo gynimo tvarką reglamentuoja civilinio teisinio pobūdžio normos (CK
2.24 straipsnis), todėl minėti reikalavimai teismingi bendrosios kompetencijos teismui.
Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog pagal šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui
lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Tais atvejais, kai byloje keliami skirtingos teisinės prigimties reikalavimai, kurie yra lygiaverčiai, neatsiranda dominuojančios teisinio santykio situacijos, tokiu atveju Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad yra
pagrindas pareikštus reikalavimus išskirti į atskiras bendrosios kompetencijos ir admi398
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nistraciniame teisme nagrinėtinas bylas (ABTĮ 22 straipsnio 6 dalis). Aptariamu atveju
pareiškėjas kelia du skirtingo teisinio pobūdžio ginčus – reikalavimai pripažinti neteisėtais VSD veiksmus ir priteisti neturtinės žalos atlyginimą yra teismingi administraciniam
teismui, o reikalavimai pripažinti, kad VSD paskleisti duomenys žemina pareiškėjo asmens garbę ir orumą, taip pat įpareigoti VSD paneigti šią informaciją yra teismingi bendrosios kompetencijos teismui, todėl jie atitinkamai išskiriami į atskiras administraciniame teisme ir bendrosios kompetencijos teisme nagrinėtinas bylas (2018 m. lapkričio 23
d. nutartis byloje R. Š. prieš Valstybės saugumo departamentą ir Lietuvos valstybę, teismingumo bylos Nr. T-88/2018).
2.2.4. Dėl žalos, kildinamos iš valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmų
nuosprendžio vykdymo procese
Pareiškėjai O P. ir M. P. su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinio
teismo Kauno rūmus, prašydami 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2018 m. kovo 20 d. raštą „Dėl
pretenzijos dėl žalos atlyginimo“; 2) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VMI,
3 856 Eur turtinės žalos atlyginimą; 3) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VMI,
2 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.
Paaiškino, jog VMI netenkino pareiškėjų prašymo atlyginti turtinę ir neturtinę
žalą dėl neteisėtai realizuotos pareiškėjui priklausiusios transporto priemonės – „Audi
A6“ automobilio, kuris teismo nuosprendžiu buvo konfiskuotas. Pabrėžė, jog VMI minėtą transporto priemonę realizavo (pardavė) po to, kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau
buvo sustabdęs teismo nutarties dėl automobilio konfiskavimo vykdymą.
Regionų apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydami išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Teismas nurodė, kad pagal Baudžiamojo kodekso 72 straipsnį, turto konfiskavimas yra
priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką
ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuoto turto perdavimo valstybei klausimus reglamentuoja civilinės teisės normos, pagal kurias teismo nuosprendžiu
konfiskuotas turtas perduodamas realizuoti būtent atitinkamai teritorinei valstybinei
mokesčių inspekcijai. Todėl mano, jog ginčas šiuo atveju yra kilęs dėl VMI veiksmų, atliktų nuosprendžio, priimto baudžiamojoje byloje, vykdymo procese, teisėtumo ir pagrįstumo, dėl ko keliamas ginčas nepatenka į administracinio teismo kompetencijos ribas.
Specialioji teisėjų kolegija, vertindama apygardos administracinio teismo argumentus, nustatė, jog Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi buvo
pakeistas Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 20 d. nuosprendis ir, vadovaujantis
Baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2, 4 ir 6 dalimis, konfiskuotas nusikalstamos veikos
padarymo priemone pripažintas pareiškėjo vardu registruotas automobilis. 2017 m. birželio 22 d. surašytas turto perdavimo–priėmimo aktas, kuriuo minėta transporto priemonė perduota VMI. Baudžiamojo proceso kodekso 357 straipsnio 6 dalyje numatyta,
kad jeigu nuosprendžiu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas
arba išplėstinis turto konfiskavimas, nuosprendį paskelbęs teismas nuosprendžio nuorašą, konfiskuotino turto dokumentų nuorašus ir vykdomąjį raštą išsiunčia nuosprendžio vykdymo vietos antstoliui ir apie tai raštu praneša teritorinei valstybinei mokesčių
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inspekcijai. Pagal to paties straipsnio 7 dalį, antstolis, perdavęs konfiskuotą turtą teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, ne vėliau kaip per 3 dienas grąžina nuosprendį priėmusiam teismui vykdomąjį raštą su įrašu, kad turtas konfiskuotas. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų
Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto,
daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 2 punktu, mokesčių inspekcija priima, apskaito, saugo, realizuoja, grąžina ir pripažįsta atliekomis bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, valstybei perduotą turtą, radinius, lobius ir daiktinius įrodymus. Pagal
Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 3 dalį, klausimus dėl baudos, turtinės žalos
atlyginimo ar pašalinimo, įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, turto konfiskavimo, išplėstinio turto konfiskavimo vykdymo ar proceso išlaidų išieškojimo
perdavimo vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai pagal
šio kodekso 342 straipsnį nagrinėja ir nutartimi išsprendžia nuosprendį priėmęs teismas.
Pasirėmusi minėtomis nuostatomis, Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašo atlyginti žalą dėl VMI veiksmų, kuriuos ji atliko ne
viešojo administravimo srityje, bet teismo nuosprendžiu skirtos baudžiamojo poveikio
priemonės – turto (transporto priemonės) konfiskavimo – vykdymo procese. Žalos, padarytos teismo nuosprendžiu skirtos baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo procese, atlyginimo klausimas nepatenka į ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą
administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategoriją, todėl ginčas turi būti nagrinėjamas
bendrosios kompetencijos teisme (2018 m. gruodžio 19 d. nutartis byloje O. P. ir M. P.
prieš Lietuvos valstybę ir Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos, teismingumo bylos Nr. T-102/2018).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų
apžvalga
3.1. 2018 m. lapkričio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje
Lucreţiu Hadrian Vădan prieš Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (C‑664/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo susijęs su 2006 m. lapkričio 28 d.
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau –
PVM direktyva), visų pirma, jos 167, 168, 178 ir 273 straipsnių, PVM neutralumo ir proporcingumo principų išaiškinimu. Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant Lucrețiu Hadrian
Vădan ginčą su Rumunijos mokesčių administratoriumi dėl pastarojo atsisakymo leisti
pasinaudoti teise į PVM atskaitą už prekes ir paslaugas, kurias jis naudojo savo sandoriams, nes negalėjo pateikti sąskaitų faktūrų, susijusių su šiomis prekėmis ir paslaugomis.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
PVM sąskaita faktūra yra pagrindinis apmokestinamojo asmens teisės atskaityti
pirkimo PVM tiek pagal nacionalinės teisės, tiek pagal PVM direktyvos 2006/112 elementas. Iš tiesų tinkamai išrašyta sąskaita faktūra yra pagrindinis dokumentas, suteikiantis teisę į atskaitą, atsižvelgiant į tai, kad sąskaita faktūra susieja pirkimo mokesčio atskaitą su mokesčio mokėjimu.
Pagal suformuotą Teisingumo Teismo jurisprudenciją, išskyrus tam tikras išimtis,
nacionalinės mokesčių institucijos privalo suteikti apmokestinamajam asmeniui teisę atskaityti pirkimo mokestį, kaip nustatyta PVM direktyvoje, kai yra įvykdyti esminiai reikalavimai, kaip antai numatyti PVM direktyvos 10 antraštinės dalies 1 skyriuje („Teisės į
atskaitą atsiradimas ir apimtis“), net jeigu apmokestinamieji asmenys neįvykdė kai kurių
formalių reikalavimų, susijusių su šia teise (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2016 m. liepos
28 d. sprendimo byloje Astone, C‑332/15, 47 p.; 2017 m. spalio 19 d. sprendimo byloje
Paper Consult, C‑101/16, 40 ir 41 p. ir juose nurodytą šio teismo praktiką).
Šiais klausimais ankstesnė Teisingumo Teismo suformuota jurisprudencija buvo iš
esmės susijusi su tais atvejais, kai yra trūkumų, susijusių su netinkamai išrašytomis sąskaitomis faktūromis, (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą byloje Uszodaépítő, C‑392/09) arba su kitais aspektais, kurie yra svarbūs siekiant išsiaiškinti,
ar tokios sąskaitos faktūros gali būti pateiktos mokesčių institucijoms siekiant atskaityti
pirkimo mokestį, kaip antai senaties apribojimo terminas (žr., pvz., Teisingumo Teismo
2018 m. balandžio 12 d. sprendimą byloje Biosafe – Indústria de Reciclagens, C‑8/17).
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime ši Europos Sąjungos teisminė institucija toliau plėtojo šią praktiką nurodydama, kad griežtai taikant formalų reikalavimą pateikti sąskaitas faktūras būtų pažeisti neutralumo ir proporcingumo principai, o tai ne401
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proporcingai kliudytų apmokestinamajam asmeniui pasinaudoti mokesčių neutralumu,
susijusiu su jo sandoriais. Kitaip tariant, teisė į PVM atskaitą savaime nėra paneigiama
ne tik esant PVM sąskaitos faktūros trūkumams, bet ir atvejais, kai apskritai šis apskaitos
dokumentas nepateikiamas (apmokestinamasis asmuo jo neturi).
Kita vertus, Teisingumo Teismas taip pat patvirtino savo nuoseklią praktiką, kad
apmokestinamasis asmuo, kuris prašo PVM atskaitos, turi įrodyti, kad jis atitinka jos gavimo sąlygas (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. sprendimo byloje Barlis
06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C‑516/14, 46 p. ir jame nurodyta šio teismo
praktiką). Šiuo tikslu apmokestinamasis asmuo turi pateikti objektyvius įrodymus, kad
prekes jam tiekė ir paslaugas teikė apmokestinamasis asmuo dėl jo paties PVM apmokestinamų sandorių, už kuriuos jis iš tiesų sumokėjo PVM.
Neabejotina, kad šis išaiškinimas aktualus ir mokesčių administratoriui bei mokestinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms, įskaitant administracinius teismus, aiškinant bei taikant nacionalines teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias teisės į PVM įgyvendinimo sąlygas bei tvarką.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad L. H. Vădan, Rumunijos pilietis, nuo 2006 m.
birželio 6 d. iki 2008 m. rugsėjo 8 d. vykdė 16 vienbučių ir daugiabučių, kuriuos sudarė
90 butų, gyvenamųjų pastatų komplekso statybos projektą. Be to, tuo metu jam priklausė
keli žemės sklypai, dėl kurių jau buvo išduoti administraciniai leidimai statyti vienbučius
namus. L. H. Vădan sudarė 29 nekilnojamojo turto sandorius 2006 m. ir 70 nekilnojamojo turto sandorių 2007–2009 m. Taip pat jis pardavė žemę statyboms 2008–2009 m.
Šių sandorių bendra suma buvo apie 4 mln. eurų. Kadangi ieškovo pagrindinėje byloje apyvarta nuo 2006 m. birželio mėn. viršijo teisės aktuose nustatytą neapmokestinimo
PVM ribą, mokesčių institucijos nusprendė, kad jis turėjo PVM mokėtojo statusą ir todėl
turėjo įsiregistruoti kaip toks nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. Kadangi jis neįsiregistravo kaip
PVM mokėtojas ir nepateikė šio mokesčio deklaracijos, mokesčių administratorius priskaičiavo L.H. Vădan pranešime apie mokėtiną mokestį ir susijusias sumas.
L. H. Vădan skundė šį sprendimą, be kita ko, teigdamas, kad neprivalėjo nei įsiregistruoti kaip PVM mokėtojas, nei vesti kokios nors apskaitos, nes sumokėjo šį mokestį
atlikęs pirkimus ir niekada negavo PVM iš savo pirkėjų. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atsisakė tenkinti jo skundus, tačiau kasacinis teismas grąžino bylą nagrinėti
apeliaciniam teismui, motyvuodamas tuo, kad šis neteisingai atsisakė apmokestinamajam
asmeniui suteikti teisę į PVM atskaitą. Kasacinis teismas manė, kad apeliacinis teismas,
pažymėjęs, kad L. H. Vădan turėjo teisę į atskaitą, nes institucijos savo iniciatyva jį buvo
įregistravusios kaip PVM mokėtoją, neteisingai nusprendė, kad jis negalėjo remtis tam
tikrais dokumentais, šiuo atveju – dviejų ekspertizių išvadomis, nes nepateikė prekių ir
paslaugų, susijusių su parduotais pastatais, pirkimo originalių dokumentų, nors jis nurodė, kad negali jų pateikti.
Iš naujo bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas nutarė ją sustabdyti ir
kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar PVM direktyvą, visų pirma jos 167
ir 168 straipsnius, 178 straipsnio a punktą ir 179 straipsnį, taip pat PVM neutralumo ir
proporcingumo principus reikia aiškinti taip, kad esant aplinkybėms, kaip pagrindinė402

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

je byloje, apmokestinamasis asmuo, kuris negali įrodyti sumokėto pirkimo PVM sumos
pateikdamas sąskaitas faktūras ar bet kokį kitą dokumentą, gali pasinaudoti teise į PVM
atskaitą remdamasis vien nacionalinio teismo nurodymu atliktos ekspertizės išvadomis.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad pagal PVM direktyvos 167
straipsnį teisė atskaityti mokestį atsiranda, atsiradus prievolei apskaičiuoti atskaitytiną
PVM. Šios teisės atsiradimo materialiosios sąlygos išvardytos minėtos direktyvos 168
straipsnio a punkte. Taigi, kad būtų galima pasinaudoti šia teise, reikia, pirma, kad suinteresuotasis asmuo būtų apmokestinamasis asmuo, kaip tai suprantama pagal minėtą
direktyvą, ir, antra, kad prekės ar paslaugos, kuriomis remiamasi siekiant pagrįsti teisę
į atskaitą, būtų naudojamos apmokestinamajam asmeniui sudarant apmokestinamuosius
sandorius ir kad šios įsigytos prekės ar paslaugos būtų patiektos ar suteiktos kito apmokestinamojo asmens. Dėl teisės į atskaitą formalių sąlygų iš PVM direktyvos 178 straipsnio a punkto matyti, kad siekiant pasinaudoti šia teise reikia turėti sąskaitą faktūrą, išrašytą pagal direktyvos 226 straipsnį.
Kaip priminė Teisingumo Teismas, pagal pagrindinį PVM neutralumo principą
reikalaujama, kad būtų suteikta teisė į pirkimo mokesčio atskaitą, jeigu esminiai reikalavimai yra įvykdyti, net jei apmokestinamieji asmenys neįvykdė kai kurių formalių reikalavimų. Iš to matyti, kad mokesčių administratorius neturi atsisakyti suteikti teisės į
PVM atskaitą tik dėl to, kad sąskaita faktūra neatitinka PVM direktyvos 226 straipsnio 6
ir 7 punkto sąlygų, jeigu joje yra visi duomenys, reikalingi patikrinti, ar įvykdytos esminės su šia teise susijusios sąlygos.
Griežtai taikant formalų reikalavimą pateikti sąskaitas faktūras būtų pažeisti neutralumo ir proporcingumo principai, o tai neproporcingai kliudytų apmokestinamajam
asmeniui pasinaudoti mokesčių neutralumu, susijusiu su jo sandoriais. Vis dėlto apmokestinamasis asmuo, kuris prašo PVM atskaitos, turi įrodyti, kad jis atitinka jos gavimo
sąlygas. Taigi, apmokestinamasis asmuo turi pateikti objektyvius įrodymus, kad prekes
jam tiekė ir paslaugas teikė apmokestinamasis asmuo dėl jo paties PVM apmokestinamų
sandorių, už kuriuos jis iš tiesų sumokėjo PVM.
Kaip nurodė Teisingumo Teismas, šie įrodymai gali apimti, be kita ko, tiekėjų ar
teikėjų, iš kurių apmokestinamasis asmuo įsigijo prekių ar paslaugų, už kurias jis sumokėjo PVM, turimus dokumentus. Nacionalinio teismo nurodytoje atlikti ekspertizėje pateiktas vertinimas prireikus gali papildyti šiuos įrodymus ar sustiprinti jų patikimumą,
bet negali jų pakeisti.
Pagrindinės bylos kontekste nustačiusi, kad eksperto užduotis buvo įvertinti atskaitytiną PVM sumą remiantis atliktų darbų ar apmokestinamojo asmens panaudotos
darbo jėgos kiekiu, būtinu pastatų, kuriuos jis pardavė, statybai, Europos Sąjungos teisminė institucija sprendė, kad tokia ekspertizė negali nustatyti, kad L. H. Vădan faktiškai
sumokėjo šį mokestį už pirkimo sandorius, susijusius su šių pastatų statyba.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
PVM direktyvą, visų pirma, jos 167 ir 168 straipsnius, 178 straipsnio a punktą ir
179 straipsnį, taip pat PVM neutralumo ir proporcingumo principus reikia aiškinti taip,
kad esant aplinkybėms, kaip pagrindinėje byloje, apmokestinamasis asmuo, kuris negali
įrodyti sumokėto pirkimo PVM sumos pateikdamas sąskaitas faktūras ar bet kokį kitą
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dokumentą, negali pasinaudoti teise į PVM atskaitą remdamasis vien nacionalinio teismo nurodymu atliktos ekspertizės vertinimu.

3.2. 2018 m. rugsėjo 13 d. prejudicinis sprendimas byloje
Shajin Ahmed prieš Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (C369/17)
Prašymu priimti prejudicinį sprendimą buvo prašoma išaiškinti 2011 m. gruodžio
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar
asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (toliau – Direktyva) 17 straipsnio 1 dalies b punktą. Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant Afganistano piliečio Shajin Ahmed ir Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal (Imigracijos ir prieglobsčio tarnyba, Vengrija) (ankstesnis pavadinimas – Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Imigracijos ir pilietybės reikalų tarnyba,
Vengrija) (toliau – Tarnyba) ginčą dėl šios tarnybos atmesto S. Ahmed tarptautinės apsaugos prašymo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 78 straipsnio 1
ir 2 dalimis, nustatančiomis, jog Europos Sąjunga kuria bendrą prieglobsčio, papildomos
apsaugos ir laikinos apsaugos politiką, neprieštaraujančią Ženevos konvencijai ir kitoms
atitinkamoms sutartims, buvo priimta Direktyva, panaikinusi 2004 m. balandžio 29 d.
Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų. Pagrindinis šios direktyvos tikslas –
užtikrinti, kad valstybės narės taikytų bendrus asmenų, kuriems tikrai reikia tarptautinės
apsaugos, identifikavimo kriterijus, ir užtikrinti, kad tiems asmenims visose valstybėse
narėse būtų suteiktos būtiniausios lengvatos. Direktyvos III skyriuje „Pabėgėlio statuso
reikalavimai“ 12 straipsnio „Pabėgėlio statuso nesuteikimas“ 2 ir 3 dalyse nustatyta, kada
trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės pabėgėlio statusas nesuteikiamas, o
IV skyriuje esančio 14 straipsnio „Pabėgėlio statuso panaikinimas, galiojimo nutraukimas ar atsisakymas pratęsti jo galiojimą“ 4 dalyje – kada valstybės narės gali panaikinti
statusą, kurį pabėgėliui suteikė vyriausybinė, administracinė, teisminė arba pusiau teisminė institucija, arba nutraukti ar atsisakyti pratęsti jo galiojimą. Direktyvos V skyriaus
„Reikalavimai, taikomi priskyrimui prie papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų“
17 straipsnis „Papildomą apsaugą galinčio gauti asmens statuso nesuteikimas“ nustato
atvejus, kuomet trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės nesuteikiamas papildomą apsaugą galinčio gauti asmens statusas.
Nagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas, ar papildomos apsaugos prašytojas gali prarasti teisę pasinaudoti Direktyvoje įtvirtinta apsauga, remiantis vien už atitinkamą nusikaltimą pagal valstybės narės teisę skirtinos bausmės kriterijumi. Šis klausimas svarbus tuo aspektu, kad Direktyvoje „sunkaus nusikaltimo“ sąvoka nėra įtvirtinta,
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tačiau vienas pagrindinių Direktyvos tikslų – vienodas asmenų traktavimas tarptautinės
apsaugos kontekste visose valstybėse narėse.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties nustato skirtingus kriterijus dėl pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos
nesuteikimo (kaip ir tarptautiniuose teisės aktuose), tačiau kita vertus, nacionalinėje
teisėje sprendžiant dėl nusikaltimo sunkumo laipsnio, taip pat atsižvelgiama į baudžiamajame įstatyme numatytos didžiausios bausmės kriterijų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 str.). Todėl šiuo aspektu, tiek Lietuvos vykdomosios valdžios institucijoms, sprendžiančioms trečiųjų šalių piliečių prašymus dėl papildomos apsaugos
suteikimo, tiek teismams, nagrinėjantiems iš šių teisinių santykių kylančius ginčus, yra
svarbus šioje byloje pateiktas Teisingumo Teismo išaiškinimas, jog nors pagal atitinkamos valstybės narės baudžiamąją teisę skirtinos bausmės kriterijus yra ypač svarbus siekiant įvertinti nusikaltimo, pateisinančio papildomos apsaugos statuso nesuteikimą pagal
Direktyvos 2011/95 17 straipsnio 1 dalies b punktą, sunkumą, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija šioje nuostatoje įtvirtintą nesuteikimo pagrindą gali taikyti
tik kai ji kiekvienu atskiru atveju įvertina jai žinomas konkrečias faktines aplinkybes, kad
nustatytų, ar yra pagrįstų priežasčių manyti, jog atitinkamo asmens, kuris tenkina kitus
pabėgėlio statuso suteikimo kriterijus, veiksmai atitinka šį nesuteikimo pagrindą.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
2000 m. spalio 13 d. Tarnybos sprendimu S. Ahmed buvo suteiktas pabėgėlio statusas. Vėliau Vengrijoje S. Ahmed buvo iškelta baudžiamoji byla, kurioje jis paprašė, kad
apie jo padėtį būtų informuotas Afganistano Islamo Respublikos konsulatas. Iš pateikto prašymo suteikti apsaugą Tarnyba padarė išvadą, kad persekiojimo pavojus išnyko,
ji ex officio inicijavo 2014 m. suteikto pabėgėlio statuso peržiūros procedūrą. Galutiniu
2014 m. gegužės 21 d. nuosprendžiu Fővárosi Ítélőtábla (Budapešto apygardos apeliacinis teismas, Vengrija) nuteisė S. Ahmed dvejų metų laisvės atėmimo bausme ir ketverių metų pilietinių teisių apribojimo bausme už pasikėsinimą nužudyti. 2014 m. liepos
14 d. nuosprendžiu Budapest Környéki Törvényszék (Budapešto aglomeracijos teismas,
Vengrija) nuteisė jį ketverių metų laisvės atėmimo bausme ir trejų metų pilietinių teisių
atėmimo bausme už pasikėsinimą apiplėšti. 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimu Tarnyba
panaikino S. Ahmed pabėgėlio statusą.
2015 m. birželio 30 d. S. Ahmed pateikė naują prašymą suteikti jam pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą; Tarnyba šį prašymą atmetė. S. Ahmed apskundė šį sprendimą
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Sostinės administracinis ir darbo teismas,
Vengrija). Šis teismas patenkino skundą ir nurodė Tarnybai pradėti naują administracinę procedūrą. Vykstant naujai procedūrai Tarnyba sprendimu atmetė S. Ahmed prašymą suteikti jam pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą, nors ir konstatavo, jog egzistuoja kliūčių jį grąžinti. Tarnyba nusprendė, kad S. Ahmed negali būti suteikta papildoma
apsauga, kadangi egzistavo papildomos apsaugos nesuteikimo pagrindas, nes jis padarė nusikaltimą, už kurį Vengrijos teisėje baudžiama skiriant penkerių ar daugiau metų
laisvės atėmimo bausmę. Šiuo tikslu Tarnyba atsižvelgė į S. Ahmed nuteisimą minėtais
nuosprendžiais.
S. Ahmed šį sprendimą apskundė prašymą priimti prejudicinį sprendimą patei405
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kusiam teismui – Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Sostinės administracinis ir darbo teismas, Vengrija), nes šiuo sprendimu Tarnyba atmetė jo prašymą suteikti
jam papildomą apsaugą. S. Ahmed manymu, nacionalinės teisės aktuose kaip šio statuso
panaikinimo pagrindą įtvirtinant nusikaltimo, už kurį pagal Vengrijos teisę baudžiama
skiriant penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, padarymą, iš administracinių įstaigų ir
teismų atimama bet kokia vertinimo diskrecija. Jo teigimu, frazė „jis padarė sunkų nusikaltimą“, apima pareigą įvertinti visas konkretaus atvejo aplinkybes.
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymėjo, kad pagal
Vengrijos teisės aktus tas pats kriterijus, t. y. tai, kad asmuo buvo nuteistas „už nusikaltimą, už kurį pagal Vengrijos teisę baudžiama skiriant penkerių ar daugiau metų laisvės
atėmimo bausmę“, taikomas grindžiant tiek pabėgėlio statuso panaikinimą, tiek papildomos apsaugos nesuteikimą. Kita vertus, Direktyvoje 2011/95 numatyti skirtingi kriterijai,
kuriais remiantis panaikinamas pabėgėlio statusas (kriterijus – nuteisimas už „itin sunkų nusikaltimą“, kuris reiškia, kad nuteistas asmuo akivaizdžiai kelia pavojų atitinkamos
valstybės narės visuomenei) arba nesuteikiama papildoma apsauga (kriterijus – „sunkaus nusikaltimo“ padarymas, kuris reiškia, kad inkriminuojami veiksmai yra mažiau
pavojingi).
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teigimu, Vengrijos teisėje nustatytas kriterijus, pagal kurį atsižvelgiama į skirtinos bausmės trukmę, neleidžia
įvertinti faktiškai padaryto nusikaltimo sunkumo. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas manė, kad reikia patikslinti Direktyvos 2011/95 17 straipsnio, susijusio su papildomą apsaugą galinčio gauti asmens statuso nesuteikimu, 1 dalies b punkto aiškinimą, atsižvelgiant, be kita ko, į Teisingumo Teismo pateiktą Direktyvos 2004/83
12 straipsnio, susijusio su pabėgėlio statuso nesuteikimu, 2 dalies b ir c punktų (dabar –
Direktyvos 2011/95 12 straipsnio 2 dalies b ir c punktai) išaiškinimą 2010 m. lapkričio
9 d. Sprendime B ir D (C57/09 ir C101/09), pagal kurį atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija šią nuostatą gali taikyti tik kai kiekvienu atskiru atveju įvertina jai
žinomas konkrečias faktines aplinkybes, kad nustatytų, ar yra pagrįstų priežasčių manyti,
jog atitinkamo asmens, kuris atitinka kitus pabėgėlio statuso suteikimo kriterijus, veiksmai gali būti priskiriami vienam iš dviejų minėtoje nuostatoje nurodytų pabėgėlio statuso nesuteikimo atvejų.
Teismas nurodė, jog savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2011/95 17 straipsnio
1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia valstybės narės teisės aktus,
pagal kuriuos papildomos apsaugos prašytojas laikomas „padariusiu sunkų nusikaltimą“,
kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, dėl to jis gali prarasti teisę pasinaudoti šia apsauga, remiantis vien už atitinkamą nusikaltimą pagal šios valstybės narės teisę skirtinos
bausmės kriterijumi.
Šiuo klausimu Teismas atkreipė dėmesį, kad Direktyvos 2011/95 17 straipsnio
1 dalies b punkte nustatyta sąvoka „sunkus nusikaltimas“ nėra apibrėžta šioje direktyvoje; siekiant apibrėžti šios sąvokos prasmę ir taikymo sritį, joje taip pat nėra aiškios nuorodos į nacionalinę teisę. Tas pats pasakytina apie Direktyvos 2011/95 14 straipsnio 4 dalies b punkte vartojamą sąvoką „itin sunkus nusikaltimas“ ir šios direktyvos 12 straipsnio
2 dalies b punkte vartojamą sąvoką „sunkus nepolitinis nusikaltimas“.
Teisingumo Teismo vertinimu, iš Direktyvos 2011/95 12 konstatuojamosios dalies
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aišku, kad vienas iš pagrindinių šios direktyvos tikslų – užtikrinti, kad valstybės narės
taikytų bendrus asmenų, kuriems tikrai reikia tarptautinės apsaugos, identifikavimo kriterijus. Be to, iš SESV 78 straipsnio 1 dalies išplaukia, kad Sąjungos kuriama bendra prieglobsčio, papildomos apsaugos ir laikinos apsaugos politika trečiosios šalies piliečiams,
kuriems reikia tarptautinės apsaugos, siekiant siūlyti atitinkamą statusą ir užtikrinti,
kad nebūtų pažeistas negrąžinimo principas, turi atitikti Ženevos konvenciją. Kaip ir
Direktyva 2004/83, Direktyva 2011/95, kiek tai susiję su „tarptautinės apsaugos“ sąvoka,
reglamentuoja dvi skirtingas apsaugos sistemas, t. y. pirma, pabėgėlio statusą ir, antra, papildomą apsaugą. Papildomos apsaugos tikslas – papildyti Ženevos konvencijoje numatytą pabėgėlių apsaugą. Ženevos konvencija yra tarptautinio teisinio pabėgėlių apsaugos
režimo kertinis akmuo ir šios direktyvos nuostatos dėl pabėgėlių statuso suteikimo pagrindų ir dėl jo turinio buvo priimtos siekiant padėti valstybių narių kompetentingoms
institucijoms taikyti šią konvenciją remiantis bendromis sąvokomis ir kriterijais. Todėl
Direktyvos 2011/95, kaip ir Direktyvos 2004/83, nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jos bendrą struktūrą ir tikslą, laikantis Ženevos konvencijos ir kitų reikšmingų sutarčių, nurodytų SESV 78 straipsnio 1 dalyje.
Nors šie argumentai, kiek jie susiję su Ženevos konvencija, reikšmingi tik kalbant
apie pabėgėlio statuso suteikimo pagrindus ir šio statuso pobūdį, nes šioje konvencijoje
numatyta sistema taikytina tik pabėgėliams, o ne papildomos apsaugos statuso gavėjams,
vis dėlto iš Direktyvos 2011/95 8, 9 ir 39 konstatuojamųjų dalių matyti, kad šia apsauga
Sąjungos teisės aktų leidėjas tarptautinės apsaugos gavėjams siekė nustatyti vienodą statusą. Kiek tai susiję su papildomos apsaugos statuso nesuteikimo pagrindais, pažymėtina,
kad Sąjungos teisės aktų leidėjas vadovavosi taisyklėmis, kurios taikomos pabėgėliams,
siekdamas jas išplėsti kiek įmanoma labiau, kad jos apimtų asmenis, kuriems suteiktas
papildomos apsaugos statusas.
Nors šie nesuteikimo pagrindai grindžiami sąvoka „sunkus nusikaltimas“,
Direktyvos 2011/95 17 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyto nesuteikimo pagrindo apimtis yra platesnė negu pabėgėlio statuso nesuteikimo pagrindo, nustatyto Ženevos konvencijos 1 straipsnio F skirsnio b punkte ir Direktyvos 2011/95 12 straipsnio 2 dalies b
punkte, apimtis. Nors pastarojoje nuostatoje numatytas pabėgėlio statuso nesuteikimo
pagrindas yra susijęs su suinteresuotojo asmens ne prieglobsčio šalyje prieš priimant jį
kaip pabėgėlį įvykdytu sunkiu nepolitiniu nusikaltimu, Direktyvos 2011/95 17 straipsnio
1 dalies b punkte nustatytas papildomos apsaugos nesuteikimo pagrindas yra bendresnis
ir susijęs su sunkiu nusikaltimu, taigi, nėra apribotas nei geografiškai, nei laiko atžvilgiu,
nei nagrinėjamo nusikaltimo pobūdžiu.
Teisingumo Teismas priminė, kad iš Direktyvos 2004/83 12 straipsnio 2 dalies b ir
c punktų ir Direktyvos 2011/95 12 straipsnio 2 dalies b ir c punktų formuluočių matyti,
kad atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija gali šią nuostatą taikyti tik kai
kiekvienu atskiru atveju įvertina jai žinomas konkrečias faktines aplinkybes, kad nustatytų, ar yra pagrįstų priežasčių manyti, jog atitinkamo asmens, kuris atitinka kitus pabėgėlio statuso suteikimo kriterijus, veiksmai patenka į vieną iš dviejų minėtoje nuostatoje
nurodytų atvejų. Taigi prieš priimant bet kurį sprendimą nesuteikti asmeniui pabėgėlio
statuso reikia visapusiškai ištirti jo individualaus atvejo faktines aplinkybes ir šis sprendimas negali būti priimtas automatiškai. Toks reikalavimas turėtų būti taikomas ir sprendimams nesuteikti papildomos apsaugos.
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Papildomos apsaugos nesuteikimo pagrindų paskirtis yra netaikyti jos statuso asmenims, kurie laikomi nevertais su juo susijusios apsaugos, ir išsaugoti bendros Europos
prieglobsčio sistemos, apimančios tiek pabėgėlių pripažinimo ir pabėgėlio statuso pobūdžio taisyklių suderinimą, tiek priemones dėl papildomų apsaugos formų, siūlančių
atitinkamą statusą asmeniui, kuriam tokios apsaugos reikia, patikimumą. Direktyvos
2011/95 17 straipsnio 1 dalies b punktas leidžia asmeniui nesuteikti papildomos apsaugos statuso tik tuo atveju, jei esama „rimtų [pagrįstų] priežasčių“ manyti, kad jis padarė sunkų nusikaltimą. Šioje nuostatoje nustatomas nesuteikimo pagrindas, kuris sudaro
Direktyvos 2011/95 18 straipsnyje nustatytos bendrosios taisyklės išimtį, todėl jis turi
būti aiškinamas griežtai.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nors pagal atitinkamos valstybės narės baudžiamąją teisę skirtinos bausmės kriterijus yra ypač svarbus siekiant įvertinti nusikaltimo, pateisinančio papildomos apsaugos statuso nesuteikimą pagal Direktyvos 2011/95
17 straipsnio 1 dalies b punktą, sunkumą, atitinkamos valstybės narės kompetentinga
institucija šioje nuostatoje įtvirtintą nesuteikimo pagrindą gali taikyti tik kai ji kiekvienu
atskiru atveju įvertina jai žinomas konkrečias faktines aplinkybes, kad nustatytų, ar yra
pagrįstų priežasčių manyti, jog atitinkamo asmens, kuris tenkina kitus pabėgėlio statuso
suteikimo kriterijus, veiksmai atitinka šį nesuteikimo pagrindą.
Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, Teismas padarė išvadą, kad Direktyvos 2011/95
17 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia valstybės narės
teisės aktus, pagal kuriuos papildomos apsaugos prašytojas laikomas padariusiu „sunkų
nusikaltimą“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, dėl kurio jam gali būti nesuteikiama ši apsauga, remiantis vien už atitinkamą nusikaltimą pagal šios valstybės narės teisę
skirtinos bausmės kriterijumi. Kompetentinga valstybės valdžios institucija ar nacionalinis teismas, nagrinėdama (as) papildomos apsaugos prašymą ir išnagrinėjusi (ęs) visas
konkretaus atvejo aplinkybes, turi įvertinti pažeidimo sunkumą.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES
dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos
gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų 17 straipsnio 1 dalies b punktas turi
būti aiškinamas taip, kad jis draudžia valstybės narės teisės aktus, pagal kuriuos papildomos apsaugos prašytojas laikomas padariusiu „sunkų nusikaltimą“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, dėl kurio jam gali būti nesuteikiama ši apsauga, remiantis vien
už atitinkamą nusikaltimą pagal šios valstybės narės teisę skirtinos bausmės kriterijumi.
Kompetentinga valstybės valdžios institucija ar nacionalinis teismas, nagrinėdama (as)
papildomos apsaugos prašymą ir (išnagrinėjusi (ęs) visas konkretaus atvejo aplinkybes,
turi įvertinti pažeidimo sunkumą.
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3.3. 2018 m. spalio 4 d. prejudicinis sprendimas byloje
Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova ir Rauf Emin Ogla Ahmedbekov prieš
Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (C652/16)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2011 m. gruodžio 13 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų
be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams
arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio
reikalavimų (toliau – ir Direktyva 2011/95) bei 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo
bendros tvarkos (toliau – ir Direktyva 2013/32) įvairių nuostatų išaiškinimo. Teisingumo
Teismui buvo pateikti devyni klausimai dėl proceso ir materialiosios teisės aspektų, susijusių su tos pačios šeimos narių pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimu.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Direktyva 2011/95, kuria nauja redakcija buvo išdėstyta 2004 m. balandžio 29 d.
Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir
suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų, yra svarbi bendrosios Europos
prieglobsčio sistemos dalis. Bendra prieglobsčio politika, įskaitant bendrą Europos prieglobsčio sistemą, yra Europos Sąjungos tikslo laipsniškai sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę asmenims, kurie aplinkybių verčiami teisėtai siekia apsaugos Sąjungoje,
neatskiriama dalis. Atsižvelgiant į tai, pagrindinis nurodytos direktyvos tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų bendrus asmenų, kuriems tikrai reikia tarptautinės
apsaugos, identifikavimo kriterijus, ir užtikrinti, kad tiems asmenims visose valstybėse
narėse būtų suteiktos būtiniausios lengvatos. Savo ruožtu Direktyvos 2013/32 pagrindinis tikslas – nustatyti pagal Direktyvą 2011/95 bendrą tarptautinės apsaugos suteikimo ir
panaikinimo tvarką, t. y. nustatyti papildomus tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse reikalavimus, siekiant Sąjungoje sukurti bendrą prieglobsčio suteikimo tvarką.
Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis užsieniečių teisinės padėties, be kita
ko, prieglobsčio ir laikinosios apsaugos suteikimo, klausimus Lietuvoje yra Lietuvos
Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – ĮUTP), kurio nuostatos
suderintos tiek su Direktyvos 2011/95, tiek su Direktyvos 2013/32 nuostatomis (ĮUTP 1
str. 2 d.; Priedo „Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai“ 29 ir 32 p.). Atsižvelgiant
į tai, jog valstybės narės, įskaitant ir Lietuvą, vis dar susiduria su gana nemažais asmenų,
siekiančių Europos Sąjungoje tarptautinės apsaugos, srautais, Teisingumo Teismo praktika šioje srityje aiškinant minėtų direktyvų nuostatas išlieka aktuali ir reikšminga.
Apžvelgiamoje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, be
kita ko, siekė išsiaiškinti, kaip turi būti nagrinėjami tos pačios šeimos narių atskirai pateikti tarptautinės apsaugos prašymai, ar aplinkybė, kad tarptautinės apsaugos prašytojas
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dalyvavo reiškiant ieškinį savo kilmės šaliai Europos Žmogaus Teisių Teisme turi reikšmės vertinant būtinybę suteikti tarptautinę apsaugą, ir kt. Teisingumo Teismui iš viso
buvo pateikti devyni klausimai dėl įvairių proceso ir materialiosios teisės aspektų, susijusių su tos pačios šeimos narių pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimu.
Šiame sprendime Teisingumo Teismas patvirtino savo ankstesnę praktiką, kad
sprendimas dėl pabėgėlio ar papildomos apsaugos statuso suteikimo turi būti grindžiamas individualiu nagrinėjimu, atsižvelgiant į prašytojo asmeninę padėtį (šiuo klausimu
žr. 2018 m. sausio 25 d. sprendimo F, C‑473/16, 41 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją, taip pat 2012 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Y ir Z, C‑71/11 ir C‑99/11, 68 punktą).
Tačiau pažymėjo, jog į prašytojo šeimos nariui iškilusį pavojų reikia atsižvelgti siekiant
nustatyti, ar dėl jo šeiminio ryšio su šiuo asmeniu, kuriam kilo pavojus, pačiam prašytojui kyla persekiojimo ar didelės žalos pavojus. Taip pat nurodė, kad tos pačios šeimos
narių atskirai pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų negalima vertinti kartu, nors tam
tikrais atvejais ir gali būti taikomos priemonės, kuriomis atsižvelgiama į galimas tokių
prašymų sąsajas (pavyzdžiui, kai vienas šeimos narys remiasi kitam šeimos nariui kilusiais pavojais). Bet kokiu atveju, vieno šeimos nario prašymo nagrinėjimas neturėtų lemti
kito šios šeimos nario prašymo nagrinėjimo sustabdymo, kadangi svarbu, kad laikas tarp
sprendimų dėl tos pačios šeimos narių tarpusavyje susijusių prašymų būtų trumpas.
Teisingumo Teismas, priminęs savo suformuotą praktiką, kokia asmenų grupė gali
būti laikoma „tam tikra socialine grupe“ (šiuo klausimu žr. 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimo X ir kt., C‑199/12–C‑201/12, 45 punktą), konstatavo, kad asmenų grupė, kuriai
tarptautinės apsaugos prašytojas galbūt priklauso dėl savo dalyvavimo reiškiant ieškinį
Europos Žmogaus Teisių Teisme, iš esmės negali būti pripažinta „socialine grupe“, kaip
tai suprantama pagal Direktyvos 2011/95 10 straipsnio 1 dalies d punktą. Tačiau nurodė,
jog neatsižvelgiant į tai, ar piliečio dalyvavimas reiškiant ieškinį Europos Žmogaus Teisių
Teisme savo pilietybės šaliai, kad būtų konstatuotas jos valdančiojo režimo padarytas pagrindinių laisvių pažeidimas, rodo šio piliečio „politines pažiūras“, vertinant jo pateiktame tarptautinės apsaugos prašyme nurodytas persekiojimo priežastis reikia išnagrinėti,
ar yra pagrindas bijoti, kad nurodytą dalyvavimą valdantysis režimas traktuos kaip politinio pasipriešinimo aktą, už kurį galėtų būti taikomos represijos. Jei yra pagrindas manyti,
jog taip ir yra, reikia daryti išvadą, kad prašytojui kyla rimtas ir patvirtintas pavojus būti
persekiojamam dėl to, kad jis reiškė nuomonę dėl jo kilmės šalies politikos ir naudojamų
metodų, o Direktyvos 2011/95 10 straipsnio 1 dalies e punkte vartojama sąvoka „politinės pažiūros“ kaip tik apima tokį atvejį.
Be to, Teisingumo Teismas, plėtodamas savo praktiką dėl tarptautinės apsaugos
suteikimo pagrindų, kurie pirmą kartą nurodomi per apskundimo procedūrą, nagrinėjimo, pažymėjo, kad teismo pareiga išnagrinėti visas faktines ir teisines aplinkybes, kurios
suteiktų galimybę konkretų atvejį įvertinti pagal tuo metu esamą situaciją, nereiškia, jog
tarptautinės apsaugos prašytojas gali, sprendžiančiajai institucijai neatlikus papildomo
nagrinėjimo, keisti savo prašymo pagrindą, o kartu ir nagrinėjamos bylos ribas, per procesą nurodydamas tarptautinės apsaugos pagrindą, apie kurį, nors jis ir susijęs su įvykiais
arba pavojais, tariamai įvykusiais ar atsiradusiais iki šios institucijos sprendimo priėmimo ar net iki tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo, šiai institucijai nebuvo pranešta.
Teisingumo Teismas nurodė, kad tuo atveju, kai vienu iš tarptautinės apsaugos pagrindų
pirmą kartą remiamasi per apskundimo procedūrą ir jis susijęs su įvykiais arba pavojais,
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tariamai įvykusiais ar atsiradusiais iki apskųsto sprendimo priėmimo ar net iki tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo, šis pagrindas turi būti pripažintas „nauju pareiškimu“,
kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2013/32 40 straipsnio 1 dalį. Toks pripažinimas
reiškia, kad skundą gavęs teismas turi išnagrinėti šį pagrindą, nagrinėdamas apskųstą
sprendimą, tačiau su sąlyga, kad visos „kompetentingos institucijos“, t. y. ne tik teismas,
bet ir sprendžiančioji institucija, turės galimybę išnagrinėti nurodytą naują pareiškimą.
Tačiau teismas neprivalo taip elgtis, jei jis konstatuoja, kad šie pagrindai ar faktai pateikti
vėlyvojoje skundo nagrinėjimo stadijoje arba apibūdinti nepakankamai aiškiai, kad galėtų būti tinkamai išnagrinėti, arba jeigu jis konstatuoja, kad nurodyti faktai nėra reikšmingi ar pakankamai nesiskiria nuo tų, į kuriuos jau galėjo atsižvelgti sprendžiančioji
institucija.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pareiškėjai pagrindinėje byloje yra Azerbaidžano piliečiai – motina ir sūnus.
Pareiškėjos N. Ahmedbekovos sutuoktinis ir jos sūnaus tėvas Emin Ahmedbekov
Bulgarijos Valstybinei pabėgėlių agentūrai (Darzhavna agentsia za bezhantsite) pateikė
tarptautinės apsaugos prašymą, tačiau jis buvo atmestas. E. Ahmedbekov šį sprendimą
nesėkmingai skundė Bulgarijos teismuose – jo skundus teismai atmetė. Pareiškėjos pagrindinėje byloje N. Ahmedbekovos tarptautinės apsaugos prašymas, kurį ji pateikė savo
ir sūnaus vardu, taip pat buvo atmestas, nes nebuvo įvykdytos Bulgarijoje tarptautinės
apsaugos prašymų nagrinėjimo procedūrą reglamentuojančio Prieglobsčio ir pabėgėlių
įstatymo (Zakon za ubezhishteto i bezhantsite) nustatytos tarptautinės apsaugos suteikimo sąlygos. N. Ahmedbekova dėl šio sprendimo pateikė skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui. Skunde ji rėmėsi tiek jos sutuoktiniui iškilusiu
pavojumi būti persekiojamam Azerbaidžano valdžios institucijų, tiek savo asmeninėmis
aplinkybėmis. Dėl pastarojo aspekto N. Ahmedbekova nurodė jai iškilusį persekiojimo
dėl jos politinių pažiūrų pavojų ir problemas dėl seksualinio priekabiavimo jos darbovietėje Azerbaidžane. N. Ahmedbekovos nuomone, persekiojimo dėl jos politinių pažiūrų pavojų, be kita ko, įrodo aplinkybė, kad ji dalyvavo reiškiant ieškinį Azerbaidžanui
Europos Žmogaus Teisių Teisme, taip pat jos dalyvavimas ginant asmenis, kuriuos
Azerbaidžano valdžios institucijos persekiojo dėl jų veiklos ginant pagrindines teises. Be
to, ji nurodė, kad aktyviai dalyvavo Azerbaidžano valdančiajam režimui opoziciniame televizijos kanale „Azerbaydzhanski chas“.
Dėl tarptautinės apsaugos prašymo vertinimo atsižvelgiant į pareiškėjo šeimos nariui
iškilusį persekiojimo ir didelės žalos pavojų
Teisingumo Teismas nurodė, kad pirmiausia reikia nagrinėti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo ketvirtąjį klausimą, susijusį su tuo, ar vertinant tarptautinės apsaugos prašymą reikia remtis „tik su pareiškėju susijusiais faktais ir aplinkybėmis“. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad ketvirtuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį
sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2011/95 4 straipsnis
turi būti aiškinamas taip, kad atskirai vertinant tarptautinės apsaugos prašymą reikia atsižvelgti į pareiškėjo šeimos nariui iškilusį persekiojimo ir didelės žalos pavojų.
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Atsakydamas į šį klausimą, Teisingumo Teismas rėmėsi savo suformuota jurisprudencija ir priminė, kad bet kuris sprendimas dėl pabėgėlio ar papildomos apsaugos statuso suteikimo turi būti grindžiamas individualiu nagrinėjimu, siekiant nustatyti, ar, atsižvelgiant į prašytojo asmeninę padėtį, tokio statuso suteikimo sąlygos yra įvykdytos.
Iš Sąjungos teisės aktų leidėjo nustatytos vienodo prieglobsčio ar papildomos apsaugos
statuso suteikimo tvarkos matyti, kad tarptautinės apsaugos prašymo vertinimu, kurio
reikalaujama pagal Direktyvos 2011/95 4 straipsnį, siekiama nustatyti, ar prašytojas arba
prireikus asmuo, kurio vardu jis pateikė prašymą, pagrįstai bijo būti asmeniškai persekiojamas arba jam asmeniškai kyla realus didelės žalos pavojus.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nors tarptautinės apsaugos prašymas savaime negali būti tenkinamas remiantis tuo, kad prašytojo šeimos narys pagrįstai bijo būti
persekiojamas arba jam kyla realus didelės žalos pavojus, tačiau į tokį prašytojo šeimos
nariui iškilusį pavojų reikia atsižvelgti siekiant nustatyti, ar dėl jo šeiminio ryšio su šiuo
asmeniu, kuriam kilo pavojus, pačiam prašytojui kyla persekiojimo ar didelės žalos pavojus. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kaip, beje, pabrėžta Direktyvos
2011/95 36 konstatuojamojoje dalyje, kad asmens, kuriam kyla pavojus, šeimos nariai paprastai rizikuoja patys atsidurti pavojingoje padėtyje.
Dėl tos pačios šeimos narių atskirai pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo procedūrų
Penktuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyva 2011/95 ir Direktyva 2013/32, siejamos su
Pagrindinių teisių chartijos 7, 18 ir 47 straipsniais, atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus, turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama vertinti tos pačios šeimos narių
atskirai pateiktus tarptautinės apsaugos prašymus per bendrą procedūrą arba sustabdyti
vieno iš šių prašymų vertinimą, kol bus baigta kito prašymo vertinimo procedūra.
Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal Sąjungos teisės aktus nedraudžiama nei
tai, kad keli šeimos nariai kiekvienas atskirai pateiktų tarptautinės apsaugos prašymą, nei
tai, kad vienas iš jų pateiktų prašymą ir nepilnamečio šeimos nario vardu. Direktyvose
2011/95 ir 2013/32 nepatikslinta, kaip turi būti vertinamos galimos tokių tarptautinės apsaugos prašymų, kurie iš dalies gali būti grindžiami tapačiomis faktinėmis aplinkybėmis,
tarpusavio sąsajos. Nesant konkrečių nuostatų šiuo klausimu, valstybės narės turi tam tikrą veiksmų laisvę.
Vis dėlto Teisingumo Teismas priminė, kad, pirma, pagal Direktyvos 2011/95 4
straipsnio 3 dalį reikalaujama kiekvieną prašymą nagrinėti individualiai, antra, pagal šios
direktyvos 23 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi užtikrinti galimybę išsaugoti šeimos
vientisumą ir, trečia, Direktyvos 2013/32 31 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kiekviena valstybė narė užtikrina, jog sprendžiančioji institucija kuo greičiau atliktų ir užbaigtų
tinkamą ir išsamų nagrinėjimą. Iš reikalavimų vertinti tarptautinės apsaugos prašymus
individualiai ir nagrinėti juos išsamiai matyti, kad nors tuo atveju, kai prašymus atskirai
pateikia tos pačios šeimos nariai, gali būti taikomos priemonės, kuriomis atsižvelgiama į
galimas jų sąsajas, vis dėlto turi būti išnagrinėta kiekvieno suinteresuotojo asmens padėtis. Vadinasi, šių prašymų negalima vertinti kartu.
Vertindamas poreikį lygiagrečiai nagrinėti tos pačios šeimos narių atskirai pateik412
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tus tarptautinės apsaugos prašymus arba tikslingumą sprendžiančiajai institucijai sustabdyti vieno prašymo nagrinėjimą, kol bus baigtas nagrinėti kitas prašymas, Teisingumo
Teismas pažymėjo, kad, pirma, tokiu atveju, kai vienas šeimos narys remiasi, be kita ko,
kitam šeimos nariui kilusiais pavojais, nagrinėjant pastarojo prašymą gali būti tikslinga
pirmiausia įvertinti, ar šie pavojai pasitvirtino, o vėliau prireikus išnagrinėti, ar šio asmens, kuriam kilo pavojai, sutuoktiniui ir vaikui dėl jų šeiminio ryšio taip pat kyla persekiojimo ir didelės žalos grėsmė. Antra, atsižvelgiant į Direktyvos 2013/32 31 straipsnio 2
dalyje įtvirtintą taisyklę, pagal kurią bet kokį tarptautinės apsaugos prašymą reikia išnagrinėti kuo greičiau, ir į šios direktyvos tikslą užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimas būtų kuo skubesnis, vieno šeimos nario prašymo nagrinėjimas neturėtų
lemti kito šios šeimos nario prašymo nagrinėjimo sustabdymo, jeigu pastarąjį nagrinėjimą būtų galima atnaujinti tik sprendžiančiajai institucijai visiškai užbaigus ankstesnio
prašymo nagrinėjimą ir priėmus dėl jo sprendimą. Atvirkščiai, siekiant įgyvendinti greitumo tikslą ir palengvinti šeimos vientisumo išsaugojimą, svarbu, kad laikas tarp sprendimų dėl tos pačios šeimos narių tarpusavyje susijusių prašymų būtų trumpas.
Dėl kitų šios šeimos narių teisės naudotis tarptautine apsauga, ją suteikus vienam
šeimos nariui
Šeštuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2011/95 3 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad
juo valstybei narei leidžiama numatyti, jog tuo atveju, kai tarptautinė apsauga suteikiama
vienam šeimos nariui, ja gali naudotis ir kiti šios šeimos nariai.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė, kad Direktyvoje 2011/95 nėra numatyta taip išplėsti pabėgėlio ar papildomos apsaugos statusą jo gavėjo šeimos nariams. Iš
šios direktyvos 23 straipsnio matyti, kad ja valstybės narės tik įpareigojamos savo nacionalinėje teisėje užtikrinti, kad minėto statuso gavėjo šeimos nariai, kaip jie suprantami
pagal direktyvos 2 straipsnio j punktą, kurie patys neatitinka tokio paties statuso suteikimo sąlygų, turėtų teisę į tam tikras lengvatas, kurios apima, be kita ko, leidimą gyventi
šalyje, galimybę įsidarbinti ar mokytis ir kurios skirtos šeimos vientisumui išsaugoti.
Pagal Direktyvos 2011/95 3 straipsnį valstybėms narėms leidžiama nustatyti arba
palikti galioti „palankesnius reikalavimus, skirtus nustatyti, kuris asmuo gali būti priskiriamas prie pabėgėlio ar papildomą apsaugą galinčio gauti asmens, ir tarptautinės apsaugos pobūdį, jei tie reikalavimai yra suderinami su šia direktyva“. Iš šios formuluotės,
analizuojamos kartu su Direktyvos 2011/95 14 konstatuojamąja dalimi, matyti, kad šios
direktyvos 3 straipsnyje numatyti palankesni reikalavimai gali, be kita ko, apimti sąlygų,
kuriomis trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės gali gauti pabėgėlio arba tarptautinės apsaugos statusą, sušvelninimą.
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad minėtame 3 straipsnyje esantis patikslinimas,
pagal kurį bet kokie palankesni reikalavimai turi būti suderinami su Direktyva 2011/95,
reiškia, kad šie reikalavimai negali prieštarauti šios direktyvos bendrai struktūrai ar tikslams. Kalbant konkrečiai, draudžiami reikalavimai, kuriais siekiama suteikti pabėgėlio
arba tarptautinės apsaugos statusą trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės,
kurių padėtis visiškai neatitinka tarptautinės apsaugos teikimo logikos. Tokie yra, pavyzdžiui, reikalavimai, kuriais šis statusas pripažįstamas asmenims, kuriems taikomi šios
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direktyvos 12 straipsnyje įtvirtinti nesuteikimo pagrindai. Tačiau nacionalinėje teisėje
numatytas pabėgėlio statuso automatinis pripažinimas asmens, kuriam šis statusas buvo
suteiktas pagal Direktyvoje 2011/95 nustatytą sistemą, šeimos nariams a priori neprieštarauja tarptautinės apsaugos teikimo logikai.
Dėl tarptautinės apsaugos prašymo nepriimtinumo
Antruoju ir trečiuoju klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2013/32 33 straipsnio 2 dalies e punkte
įtvirtintas nepriimtinumo pagrindas apima atvejį, kai suaugęs asmuo savo ir savo nepilnamečio vaiko vardu pateikia tarptautinės apsaugos prašymą, grindžiamą, be kita ko, šeiminiu ryšiu su kitu asmeniu, kuris pats atskirai pateikė tarptautinės apsaugos prašymą.
Teisingumo Teismas nurodė, kad Direktyvos 2013/32 33 straipsnio 2 dalies e
punkte įtvirtintas nepriimtinumo pagrindas susijęs su ypatingu atveju, kai kito asmens
išlaikytinis iš pradžių pagal šios direktyvos 7 straipsnio 2 dalį duoda sutikimą pateikti
tarptautinės apsaugos prašymą savo vardu, o vėliau pats pateikia tarptautinės apsaugos
prašymą. Tačiau toks atvejis, kai vienas iš šeimos narių remiasi šeiminiais ryšiais ir savo
prašyme nurodo tam tikrus faktus, sutampančius su aprašytais kito šios šeimos nario
pateiktame prašyme, neatitinka numatytojo Direktyvos 2013/32 33 straipsnio 2 dalies e
punkte.
Atsižvelgęs į tai, kad Direktyvos 2013/32 33 straipsnio 2 dalies e punktas netaikomas pagrindinėje byloje nagrinėjamai situacijai, Teisingumo Teismas sprendė, jog nereikia atsakyti į pirmąjį ir devintąjį klausimus, kuriais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2013/32 33 straipsnio 2
dalies e punktas yra tiesiogiai veikianti nuostata ir teismas, kuriame apskųstas sprendimas dėl tarptautinės apsaugos prašymo, gali ją taikyti, net jei šį sprendimą priėmusi institucija nenagrinėjo galimybės taikyti šią nuostatą.
Dėl tarptautinės apsaugos prašytojo dalyvavimo reiškiant ieškinį Europos Žmogaus
Teisių Teisme jo kilmės šaliai reikšmės vertinant persekiojimo priežastis
Septintuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš
esmės siekė išsiaiškinti, ar vertinant Direktyvos 2011/95 10 straipsnyje numatytas persekiojimo priežastis reikia atsižvelgti į tarptautinės apsaugos prašytojo dalyvavimą reiškiant
ieškinį Europos Žmogaus Teisių Teisme jo kilmės šaliai kaip įrodymą, kad prašytojas priklauso „tam tikrai socialiniai grupei“, kaip tai suprantama pagal šio straipsnio 1 dalies d
punktą, arba kaip į persekiojimo dėl „politinių pažiūrų“ priežastį, kaip tai suprantama
pagal šio straipsnio 1 dalies e punktą.
Visų pirma, Teisingumo Teismas nurodė, kad Direktyvos 2011/95 10 straipsnio
1 dalis turi būti analizuojama kartu su jo 2 dalimi, kurioje numatyta, kad vertinant, ar
prašytojas visiškai pagrįstai bijo būti persekiojamas, nesvarbu, ar prašytojas iš tikrųjų
turi savybių, susijusių su rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei
ar politinėmis pažiūromis, dėl kurių jis gali būti persekiojamas, jei tokią savybę prašytojui priskiria persekiojimo vykdytojas. Taigi, neatsižvelgiant į tai, ar Azerbaidžano piliečio dalyvavimas reiškiant ieškinį Europos Žmogaus Teisių Teisme šiai šaliai, kad būtų
414

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

konstatuotas jos valdančiojo režimo padarytas pagrindinių laisvių pažeidimas, rodo šio
piliečio „politines pažiūras“, vertinant jo pateiktame tarptautinės apsaugos prašyme nurodytas persekiojimo priežastis reikia išnagrinėti, ar yra pagrindas bijoti, kad nurodytą
dalyvavimą valdantysis režimas traktuos kaip politinio pasipriešinimo aktą, už kurį galėtų būti taikomos represijos. Jei yra pagrindas manyti, jog taip ir yra, reikia daryti išvadą,
kad prašytojui kyla rimtas ir patvirtintas pavojus būti persekiojamam dėl to, kad jis reiškė
nuomonę dėl jo kilmės šalies politikos ir naudojamų metodų. Kaip matyti iš Direktyvos
2011/95 10 straipsnio 1 dalies e punkto formuluotės, šioje nuostatoje vartojama sąvoka
„politinės pažiūros“ kaip tik apima tokį atvejį.
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad asmenų grupė, kuriai tarptautinės apsaugos prašytojas galbūt priklauso dėl savo dalyvavimo reiškiant ieškinį Europos
Žmogaus Teisių Teisme, iš esmės negali būti pripažinta „socialine grupe“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2011/95 10 straipsnio 1 dalies d punktą. Tam, kad pagal šią nuostatą būtų pripažintas „socialinės grupės“ buvimo faktas, turi būti įvykdytos dvi kumuliacinės sąlygos. Pirma, grupės nariai turi turėti tas pačias „prigimtines savybes“ ar „bendrą
istoriją, kurios negalima pakeisti“, arba turi turėti tas pačias savybes ar įsitikinimus, kurie yra „tokie svarbūs jų tapatumui ar sąžinei, kad jie negali būti verčiami jų atsisakyti“.
Antra, ši grupė turi turėti individualų tapatumą tam tikroje trečiojoje šalyje, nes aplinkinė visuomenė ją suvokia kaip „skirtingą“.
Dėl tarptautinės apsaugos suteikimo pagrindų, kurie pirmą kartą nurodomi per apskundimo procedūrą, nagrinėjimo
Aštuntuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2013/32 46 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip,
kad skundą dėl sprendimo atsisakyti suteikti tarptautinę apsaugą nagrinėjantis teismas turi
nagrinėti tarptautinės apsaugos suteikimo pagrindus, kurie, nors ir susiję su įvykiais arba
pavojais, tariamai įvykusiais ar atsiradusiais iki sprendimo priėmimo ar net iki tarptautinės
apsaugos prašymo pateikimo, pirmą kartą nurodomi per apskundimo procedūrą.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2013/32 46 straipsnio 3 dalyje apibrėžta teisės į veiksmingą teisių gynimo priemonę, kuria, kaip numatyta
šios direktyvos 46 straipsnio 1 dalyje, gali naudotis tarptautinės apsaugos prašytojai dėl
sprendimų, priimtų dėl jų prašymų, apimtis. Joje nustatyta, kad valstybės narės, kurioms
privaloma ši direktyva, turi užtikrinti, kad bent jau pirmosios instancijos teisme, kuriame apskųstas sprendimas dėl tarptautinės apsaugos prašymo, būtų atliekamas „išsamus
ir ex nunc [faktinių ir teisinių aplinkybių] nagrinėjimas, įskaitant, atitinkamais atvejais,
[tarptautinės apsaugos poreikių nagrinėjimą] pagal [Direktyvą 2011/95]“. Terminas „ex
nunc“ šiuo atveju reiškia, kad teismas turi pareigą atlikti vertinimą, kuriame prireikus
būtų atsižvelgta į naujas aplinkybes, susiklosčiusias priėmus sprendimą, dėl kurio paduotas skundas. Savo ruožtu būdvardis „išsamus“ patvirtina, kad teismas turi išnagrinėti tiek
aplinkybes, į kurias sprendžiančioji institucija atsižvelgė ar būtų galėjusi atsižvelgti, tiek
aplinkybes, kurios susiklostė šiai institucijai priėmus sprendimą.
Tačiau, nors iš Direktyvos 2013/32 46 straipsnio 3 dalies matyti, kad valstybės narės nacionalinę teisę turi pritaikyti taip, kad, nagrinėdamas nurodytus skundus, teismas
išnagrinėtų visas faktines ir teisines aplinkybes, kurios suteiktų jam galimybę konkretų
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atvejį įvertinti pagal tuo metu esamą situaciją, tai nereiškia, kad tarptautinės apsaugos
prašytojas gali, sprendžiančiajai institucijai neatlikus papildomo nagrinėjimo, keisti savo
prašymo pagrindą, o kartu ir nagrinėjamos bylos ribas, per procesą nurodydamas tarptautinės apsaugos pagrindą, apie kurį, nors jis ir susijęs su įvykiais arba pavojais, tariamai
įvykusiais ar atsiradusiais iki šios institucijos sprendimo priėmimo ar net iki tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo, šiai institucijai nebuvo pranešta. Minėtos direktyvos 46
straipsnio 3 dalyje prašytojui suteikta teisė į išsamų ir ex nunc nagrinėjimą teisme negali
būti aiškinama kaip švelninanti prašytojo pareigą bendradarbiauti su tokia institucija.
Kai vienu iš tarptautinės apsaugos pagrindų pirmą kartą remiamasi per apskundimo procedūrą ir jis susijęs su įvykiais arba pavojais, tariamai įvykusiais ar atsiradusiais
iki apskųsto sprendimo priėmimo ar net iki tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo, šis
pagrindas turi būti pripažintas „nauju pareiškimu“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos
2013/32 40 straipsnio 1 dalį. Kaip matyti iš šios nuostatos, toks pripažinimas reiškia, kad
skundą gavęs teismas turi išnagrinėti šį pagrindą, nagrinėdamas apskųstą sprendimą, tačiau
su sąlyga, kad visos „kompetentingos institucijos“, t. y. ne tik šis teismas, bet ir sprendžiančioji institucija, turės galimybę išnagrinėti nurodytą naują pareiškimą.
Teismas, kad nustatytų, ar pats turi galimybę išnagrinėti naują pareiškimą nagrinėdamas skundą, turi patikrinti, remdamasis nacionalinėje teisėje įtvirtintomis teismo
proceso taisyklėmis, ar tarptautinės apsaugos pagrindas, kuriuo pirmą kartą remiamasi
šiame teisme, buvo pateiktas ankstyvojoje skundo nagrinėjimo stadijoje ir apibūdintas
pakankamai aiškiai, kad galėtų būti tinkamai išnagrinėtas. Jeigu atlikus šį patikrinimą paaiškėja, kad teismas turi galimybę įtraukti šį pagrindą į jo atliekamą skundo nagrinėjimą,
jis turi per terminą, kuris atitiktų Direktyva 2013/32 siekiamą spartumo tikslą, paprašyti
sprendžiančiosios institucijos išnagrinėti šį pagrindą ir pranešti apie savo sprendimą ir jį
pagrindžiančius motyvus prašytojui ir teismui dar prieš pastarajam apklausiant prašytoją
ir pateikiant savo vertinimą. Jeigu nagrinėjant skundą teisme nurodomas ne papildomas
tarptautinės apsaugos pagrindas, o faktai, kuriais siekiama patvirtinti sprendžiančiosios
institucijos jau nagrinėtą ir atmestą pagrindą, skundą nagrinėjantis teismas turi įvertinti,
ar jam pirmą kartą pateikti faktai yra reikšmingi ir niekaip nesutampa su faktais, į kuriuos galėjo atsižvelgti sprendžiančioji institucija.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:
1. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95 dėl
trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir
suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų 4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad individualiai vertinant tarptautinės apsaugos prašymą reikia atsižvelgti į prašytojo šeimos
nariui iškilusius persekiojimo ir didelės žalos pavojus, siekiant nustatyti, ar dėl jo šeiminio ryšio su šiuo asmeniu pačiam prašytojui kyla tokie pavojai.
2. Direktyva 2011/95 ir 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32 dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos turi
būti aiškinamos taip, kad pagal jas nedraudžiama taikyti tos pačios šeimos narių atskirai
pateiktiems tarptautinės apsaugos prašymams priemonių, kuriomis atsižvelgiama į galimas jų sąsajas, tačiau draudžiama vertinti šiuos prašymus per bendrą procedūrą. Pagal
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šias direktyvas taip pat draudžiama sustabdyti vieno iš šių prašymų vertinimą, kol bus
baigta kito prašymo nagrinėjimo procedūra.
3. Direktyvos 2011/95 3 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo valstybei narei
leidžiama numatyti, jog tuo atveju, jei pagal šioje direktyvoje nustatytą sistemą tarptautinė apsauga suteikiama vienam šeimos nariui, ja gali naudotis ir kiti šios šeimos nariai su
sąlyga kad jiems netaikomi šios direktyvos 12 straipsnyje įtvirtinti nesuteikimo pagrindai
ir dėl būtinybės išsaugoti šeimos vientisumą jų padėtis atitinka tarptautinės apsaugos teikimo logiką.
4. Direktyvos 2013/32 33 straipsnio 2 dalies e punkte įtvirtintas nepriimtinumo
pagrindas neapima atvejo, kai suaugęs asmuo savo ir savo nepilnamečio vaiko vardu pateikia tarptautinės apsaugos prašymą, grindžiamą, be kita ko, šeiminiu ryšiu su kitu asmeniu, kuris pats atskirai pateikė tarptautinės apsaugos prašymą.
5. Vertinant Direktyvos 2011/95 10 straipsnyje numatytas persekiojimo priežastis
tarptautinės apsaugos prašytojo dalyvavimas reiškiant ieškinį Europos Žmogaus Teisių
Teisme savo kilmės šaliai iš esmės nelaikytinas įrodymu, kad prašytojas priklauso „tam
tikrai socialinei grupei“, kaip tai suprantama pagal šio straipsnio 1 dalies d punktą, bet
turi būti pripažintas persekiojimo dėl „politinių pažiūrų“ priežastimi, kaip tai suprantama pagal šio straipsnio 1 dalies e punktą, jeigu yra pagrindas bijoti, kad nurodytas dalyvavimas šioje šalyje bus traktuojamas kaip politinio pasipriešinimo aktas, už kurį galėtų
būti taikomos represijos.
6. Direktyvos 2013/32 46 straipsnio 3 dalis, analizuojama kartu su šios direktyvos
40 straipsnio 1 dalyje pateikta nuoroda į apskundimo procedūrą, turi būti aiškinama taip,
kad skundą dėl sprendimo atsisakyti suteikti tarptautinę apsaugą nagrinėjantis teismas
iš esmės privalo įvertinti tarptautinės apsaugos suteikimo pagrindus ar faktus, kuriais,
nors jie ir susiję su įvykiais arba pavojais, tariamai įvykusiais ar atsiradusiais iki apskųsto
sprendimo dėl atsisakymo priėmimo ar net iki tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo,
pirmą kartą remiamasi per skundo nagrinėjimo procedūrą; tokius pagrindus ir faktus
teismas turi vertinti kaip „naujus pareiškimus“, prieš tai paprašęs sprendžiančiosios institucijos juos išnagrinėti. Tačiau teismas neprivalo taip elgtis, jei jis konstatuoja, kad šie
pagrindai ar faktai pateikti vėlyvojoje skundo nagrinėjimo stadijoje arba apibūdinti nepakankamai aiškiai, kad galėtų būti tinkamai išnagrinėti, arba jeigu jis konstatuoja, kad
nurodyti faktai nėra reikšmingi ar pakankamai nesiskiria nuo tų, į kuriuos jau galėjo atsižvelgti sprendžiančioji institucija.

3.4. 2018 m. spalio 4 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas
byloje Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei prieš Maria Dicu (C12/17)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2003 m. lapkričio 4 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t.,
p. 381) (toliau – Direktyva Nr. 2003/88) 7 straipsnio išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas
nagrinėjant Rumunijos Botošanio apygardos teismo ir Rumunijos Teisingumo ministerijos ginčą su Maria Dicu dėl jos teisės į mokamas kasmetines atostogas už 2015 metus
nustatymo.
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Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Direktyvos Nr. 2003/88 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog valstybės narės imasi
būtinų priemonių užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas turėtų teisę į bent keturių savaičių mokamas kasmetines atostogas pagal nacionalinės teisės aktais ir (arba) praktika
nustatytas teisės į tokias atostogas ir jų suteikimo sąlygas.
Pagal Europos Sąjungos teisę mokamoms kasmetinėms atostogoms teikiama ypatinga reikšmė (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 3 str.
2 d.). Kalbant apie kitas atostogas pažymėtina, jog Patikslintame Bendrajame susitarime1
visiems darbuotojams, vyrams ar moterims, suteikiama individuali teisė į vaiko priežiūros atostogas gimus vaikui ar jį įvaikinus, kad jie galėtų prižiūrėti vaiką iki nustatyto amžiaus (2 str. 1 d.). Chartijoje taip pat yra įtvirtinta teisė į vaiko priežiūros atostogas (33 str.
2 d.).
Apžvelgiamame sprendime Teisingumo Teismas priminė, ko yra siekiama kasmetinėmis atostogomis, koks yra motinystės atostogų tikslas, kuo yra ypatinga laikinojo nedarbingumo dėl ligos situacija ir kuo išsiskiria vaiko priežiūros atostogos, išaiškindamas,
jog vaiko priežiūros atostogos skiriasi nuo situacijos, kuomet asmuo yra laikinai nedarbingas dėl ligos, taip pat nuo motinystės atostogų.
Generalinis advokatas Paolo Mengozzi savo išvadoje nurodė, jog atsižvelgiant į
valstybėms narėms pripažintą teisę reglamentuoti vaiko priežiūros atostogose esančio
darbuotojo ir jo darbdavio sutartinėms nuostatoms taikomą tvarką ir į tai, kad Sąjungos
teisėje nesikišama į subtilų darbo užmokesčio vaiko priežiūros atostogų metu klausimą,
reikia konstatuoti, kad šių atostogų neįskaitymas nustatant teisę į mokamas kasmetines
atostogas yra tik M. Dicu ir jos darbdavį iki tol saisčiusių abipusių pareigų vykdymo sustabdymo pasekmė2. Generalinio advokato pozicijai Teisingumo Teismas pritarė.
Direktyvos Nr. 2003/88, inter alia 7 straipsnio nuostatos nacionaliniu lygmeniu yra
įgyvendinamos Darbo kodekse. Iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusiame Darbo kodekse buvo
nustatyta, jog vaiko priežiūros atostogų laikas neįskaitomos į darbo stažą kasmetinėms
atostogoms gauti (170 str. 1 d. 3 p.). Nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojančio Darbo kodekso
127 straipsnyje, reglamentuojančiame teisę į kasmetines atostogas, vaiko priežiūros atostogos taip pat neįskaitomos į darbo metams, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, tenkančių darbo dienų skaičių. Pateiktas Teisingumo Teismo išaiškinimas yra aktualus, kadangi pagal nacionalinį teisinį reguliavimą vaiko priežiūros atostogos taip pat nėra
įskaitomos į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje Maria Dicu, Rumunijos Botošanio apygardos teismo teisė1

2
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2009 m. birželio 18 d. sudarytas patikslintas bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų, kuris pateiktas 2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyvoje 2010/18/ES, įgyvendinančioje patikslintą
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų ir panaikinančioje Direktyvą 96/34/EB (OL L 68, 2010, p. 13)
Generalinio advokato Paolo Menhozzi išvados, pateiktos 2018 m. kovo 20 d., byloje Tribunalul Botoşani,
Ministerul Justiţiei prieš Maria Dicu, C-12/17, 28 punktas.
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ja, 2014 m. pirmiausia išnaudojo visas turėtas mokamas kasmetines atostogas, paskui,
nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. vasario 3 d., buvo motinystės atostogose. Tada nuo
2015 m. vasario 4 d. iki 2015 m. rugsėjo 16 d. jai buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos; tuo laikotarpiu jos darbo santykiai buvo sustabdyti. Galiausiai ji paėmė 30 dienų mokamų kasmetinių atostogų nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2015 m. spalio 17 d.
Remdamasi Rumunijos teisės nuostatomis, pagal kurias numatyta teisė į 35 dienas mokamų kasmetinių atostogų, ji teismo, kuriame dirbo, paprašė suteikti likusias penkias dienas mokamų kasmetinių atostogų už 2015 metus, kuriomis norėjo pasinaudoti tarp metų
pabaigos švenčių įsiterpusiomis darbo dienomis. Botošanio apygardos teismas atmetė šį
prašymą motyvuodamas tuo, kad pagal Rumunijos teisę mokamų kasmetinių atostogų
trukmė proporcinga faktinio darbo laikotarpiui per tuos metus ir kad, nustatant teisę į
mokamas kasmetines atostogas, šiuo atžvilgiu vaiko priežiūros atostogos, kurios jai buvo
suteiktos 2015 m., negali būti laikomos faktinio darbo laikotarpiu.
Bylą dėl iškilusios ginčo pagal pareiškėjos skundą nagrinėjęs Ruimunijos Klužo
apeliacinis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui
prejudicinį klausimą siekdamas sužinoti, ar Direktyvos 2003/88 7 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią, siekiant
nustatyti teisę į mokamas kasmetines atostogas, kurios tuo straipsniu užtikrinamos darbuotojui už referencinį laikotarpį, faktinio darbo laikotarpiu nelaikomos vaiko priežiūros
atostogos, kuriomis per tą laikotarpį pasinaudojo darbuotojas.
Dėl Direktyvos 2003/88 7 straipsnio aiškinimo, nustatant teisę į mokamas kasmetines atostogas, ir vaiko priežiūros atostogų nelaikymo faktiniu darbo laikotarpiu
Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad, kaip tai matyti iš paties
Direktyvos 2003/88 7 straipsnio 1 dalies teksto, kiekvienas darbuotojas turi teisę į bent
keturių savaičių mokamas kasmetines atostogas; teisę, kuri pagal suformuotą Teisingumo
Teismo jurisprudenciją turi būti laikoma ypatingos svarbos Sąjungos socialinės teisės
principu. Taip pat Teismas priminė, kad Direktyvos 2003/88 7 straipsnyje įtvirtintos teisės į mokamas kasmetines atostogas tikslas yra, pirma, suteikti galimybę darbuotojui pailsėti nuo darbo sutartyje numatytų užduočių atlikimo ir, antra, turėti laiko atsipalaiduoti
ir laisvalaikiui.
Europos Sąjungos teisminė institucija nurodė, kad tam tikrose konkrečiose situacijose, kai darbuotojas negali atlikti savo užduočių dėl, be kita ko, teisėtai suteiktų laikinojo
nedarbingumo atostogų, valstybė narė negali teisei į mokamas kasmetines atostogas nustatyti reikalavimo faktiškai būti dirbusiam. Taigi, kiek tai susiję su teise į mokamas kasmetines atostogas, darbuotojai, kurie nedirbo, nes per referencinį laikotarpį buvo laikinojo nedarbingumo atostogose, prilyginami tiems, kurie iš tiesų dirbo šiuo laikotarpiu. Tas
pats taikytina ir darbuotojoms, išėjusioms motinystės atostogų, kurios dėl šios aplinkybės
negali vykdyti iš darbo santykių kylančių užduočių ir kurių teisė į mokamas kasmetines
atostogas turi būti užtikrinta per tas motinystės atostogas ir jomis turi būti galima pasinaudoti per kitą nei motinystės atostogų laikotarpį. Vis dėlto Teismas pažymėjo, kad šių
nuostatų negalima mutatis mutandis taikyti darbuotojui, kuriam per referencinį laikotarpį buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos.
Teisingumo Teismas pabrėžė, jog visų pirma laikinojo nedarbingumo dėl ligos iš
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principo negalima numatyti iš anksto ir tai nepriklauso nuo darbuotojo valios. Tačiau
vaiko priežiūros atostogos nėra tokios, kurių negalima numatyti, ir daugeliu atveju priklauso nuo darbuotojo, kuris rūpinasi vaiku, valios. Kadangi vaiko priežiūros atostogose esantis darbuotojas neturi dėl ligos kilusių fizinių ar psichinių suvaržymų, jo situacija skiriasi nuo situacijos, kai darbuotojas negali dirbti dėl sveikatos būklės. Darbuotojo,
kuris naudojasi vaiko priežiūros atostogomis padėtis, taip pat skiriasi nuo darbuotojos,
kuri yra motinystės atostogose. Iš tiesų motinystės atostogų tikslas, yra, pirma, apsaugoti
moters biologinę būklę per nėštumą ir po gimdymo, ir, antra, apsaugoti ypatingus moters
ir jos vaiko ryšius laikotarpiu po nėštumo ir gimdymo, išvengiant šių ryšių trukdymo dėl
įsipareigojimų, kylančių dėl tuo pačiu metu vykdomos profesinės veiklos.
Galiausiai Teisingumo Teismas išaiškino, jog nors darbuotojas, kuris yra vaiko priežiūros atostogose, per šį laikotarpį lieka darbuotoju, kaip tai suprantama pagal
Sąjungos teisę, tuo atveju kai jo darbo santykiai sustabdomi pagal nacionalinę teisę, kaip
tai leidžiama pagal Bendrojo susitarimo dėl vaiko priežiūros atostogų 5 straipsnio 3 dalį,
toks sustabdymas reiškia, kad atitinkamai laikinai sustabdomas iš tų santykių išplaukiančių darbdavio ir darbuotojo abipusių pareigų, be kita ko, pastarojo pareigos atlikti jam
pavestas užduotis, vykdymas. Dėl to padaryta išvada, kad siekiant nustatyti darbuotojo
teisę į mokamas kasmetines atostogas pagal Direktyvos 2003/88 7 straipsnį, vaiko priežiūros atostogų laikotarpis, kuris buvo suteiktas tam darbuotojui per referencinį laikotarpį, negali būti prilygintas faktinio darbo laikotarpiui.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl
tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 7 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad
pagal jį nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje
byloje, pagal kurią, nustatant teisę į mokamas kasmetines atostogas, kurios tuo straipsniu
užtikrinamos darbuotojui už referencinį laikotarpį, vaiko priežiūros atostogos, kuriomis
per tą laikotarpį pasinaudojo darbuotojas, nelaikomos faktinio darbo laikotarpiu.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimas byloje Vizgirda prieš Slovėniją (pareiškimo Nr. 59868/08)
Apžvelgiamoje byloje konstatuotas Konvencijos 6 straipsnio pažeidimas, nustačius,
kad Slovėnijoje baudžiamojo proceso metu pareiškėjui buvo paskirtas vertėjas į rusų kalbą, bet ne į jo gimtąją lietuvių kalbą.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas Danas Vizgirda – Lietuvos pilietis, gyvenantis Slovėnijoje. 2002 metais
jis kartu su kitais asmenimis buvo sulaikytas dėl įtarimų apiplėšus banką. Viso teismo
proceso metu jam buvo skirtas vertėjas į rusų kalbą, dokumentai teikti išversti į rusų kalbą. 2002 metais pareiškėjas nuteistas kalėti 8 metams ir 4 mėnesiams. Jo apeliacinis skundas buvo atmestas.
2003 metais jis pateikė skundus nacionaliniams teismams, kuriuose, be kita ko, teigė, kad gerai nemokėjo rusų kalbos (pirmosios instancijos teismas ignoravo šią jo nurodytą aplinkybę) ir kad buvo pažeista jo teisė baudžiamojo proceso metu naudoti savo
gimtąją kalbą. Šie jo skundai galiausiai buvo atmesti tiek Aukščiausiojo Teismo, tiek
Konstitucinio Teismo, šiems konstatavus, kad proceso metu pareiškėjas neinformavo,
kad nesuprato rusų kalbos.
Teismui pateiktame pareiškime, be kita ko, remdamasis Konvencijos 6 straipsniu
(teisė į teisingą teismą), pareiškėjas teigė, kad jo teisė į teisingą teismą nebuvo užtikrinta,
nes jis nesuprato proceso kalbos ir vertimo.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Nustatyta, kad Slovėnijos institucijoms buvo aišku, kad pareiškėjas nemoka slovėniškai, todėl jos jam skyrė rusų kalbos vertėją ir dokumentus teikė išverstus į rusų kalbą.
Tačiau Teismui nebuvo pateikta jokios informacijos apie tai, kad valdžios institucijos apskritai teiravosi pareiškėjo, ar jis supranta rusų kalbą pakankamai gerai, kad galėtų tinkamai šia kalba apsiginti.
Teismas netinkamais pripažino Slovėnijos vyriausybės argumentus, pagrįstus bendra prielaida, kad rusų kalba buvo plačiai naudojama Lietuvoje; Slovėnijos vyriausybė
nepateikė jokių pakankamų argumentų dėl to, kodėl, skirdamos vertėją, institucijos galėjo pagrįstai manyti, jog pareiškėjas pakankamai gerai suprato rusų kalbą. Institucijos
privalėjo įsitikinti pareiškėjo rusų kalbos gebėjimais prieš pasirinkdamos naudoti šią kalbą. Vien bazinės tam tikros kalbos žinios nepaneigia pareigos užtikrinti, kad asmeniui
būtų verčiama į tą kalbą, kurią jis moka (supranta) pakankamai gerai, kad galėtų tinkamai apsiginti. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad byloje nebuvo jokių garso įrašų, kuriuo421
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se pareiškėjas būtų šnekėjęs rusų kalba proceso metu; nacionalinių teismų vertinimai dėl
pareiškėjo kalbos mokėjimo nebuvo pagrįsti jokiomis byloje nustatytomis faktinėmis
aplinkybėmis.
Slovėnijos vyriausybės argumentas, kad nei pareiškėjas, nei jo atstovas (advokatas)
baudžiamojo proceso metu nesiskundė dėl rusų kalbos naudojimo, pripažintas nereikšmingu akcentavus, kad institucijos niekada neinformavo pareiškėjo apie jo teisę prašyti,
kad būtų verčiama į jo gimtąją kalbą. Tai, taip pat bazinės rusų kalbos žinios ir aplinkybė,
kad pareiškėjas buvo pažeidžiamas kaip užsienietis, kaltinamas padaręs nusikaltimą, galėjo paaiškinti tai, kad jis nesiskundė dėl vertimo į rusų kalbą. Tai, kad jam skirtas advokatas taip pat nekėlė klausimo dėl vertimo, nepaneigė nacionalinio teismo pareigos imtis
aktyvių veiksmų šį klausimą išspręsti tinkamai.
Pareiškėjui buvo priteistas 6 400 Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimas.

4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. gruodžio 18 d.
sprendimas byloje Resin prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 9348/14)
Byloje pažeidimas konstatuotas atsižvelgiant į tai, kad šeimos apsilankymų metu
taikyti apribojimai pataisos įstaigoje ir tardymo izoliatoriuje buvo pertekliniai – teismas
nustatė, kad pareiškėjo teisės pažeistos dėl suaugusių lankytojų skaičiaus ribojimo, dėl
pertvaros ir nuolatinės pareigūno priežiūros trumpalaikių pasimatymų metu toje įstaigoje
bei dėl trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų nesuteikimo.
Faktinės aplinkybės
2018 m. gruodžio 18 d. Teismas paskelbė sprendimą byloje Resin prieš Rusiją
(Nr. 10839/09), kuriuo nustatė Konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) pažeidimą.
Pareiškėjas (gimęs 1974 m., Chabarovske) nuteistas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme.
Nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2014 m. balandžio 10 d. jis buvo laikomas pataisos
kolonijoje IK-56 Sverdlovsko regione (esančio 7 000 km nuo Chabarovsko). 2013 metais
jam suteikti 5 trumpalaikiai pasimatymai ir 1 trumpalaikis pasimatymas 2014 metais.
2013 m. gegužės 15 d. pareiškėjas paprašė administracijos vadovo suteikti jam
trumpalaikį pasimatymą su 4 suaugusiais giminaičiais (motina, seserimi ir dviem pusseserėmis). Taip pat jis prašė, kad pasimatymas vyktų be stiklinės pertvaros tarp jo ir lankytojų ar be kalėjimo pareigūno dalyvavimo. Vadovas sprendimu pareiškėjo prašymą atmetė, motyvuodamas tuo, jog Bausmių vykdymo kodeksas (toliau – BVK) to neleidžia.
Nuo 2014 m. gegužės 15 d. iki 2014 m. liepos 16 d. pareiškėjas buvo perkeltas į tardymo izoliatorių SIZO-1 Chabarovske (kur vis dar gyveno jo šeima) dalyvauti kitos bylos
tyrime.
Kitą dieną po atvykimo į kalėjimą pareiškėjas paprašė kalinimo įstaigos vadovo patvirtinti jam trumpalaikį susitikimą su 4 šeimos nariais (seserimi, 2 pusseserėmis
ir teta) be pertvaros tarp jo ir lankytojų arba be kalėjimo pareigūnų dalyvavimo. 2014
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m. gegužės 21 d. laišku valdytojas atmetė jo prašymą, remdamasis Kardomojo kalinimo
aktu, numatančiu, kad pasimatymus turi raštu patvirtinti pareigūnas ar institucija, atsakingi už baudžiamąją bylą. Be to, Vidinės tardymo izoliatorių tvarkos taisyklės reikalavo,
kad pasimatymų kambariuose būtų įrengtos pertvaros ir kad pasimatymus prižiūrėtų kalėjimo pareigūnas.
2014 m. birželio 3 d. pareiškėjas paprašė administracijos vadovo patvirtinti jam ilgalaikį pasimatymą su motina ir seserimi. Jis rėmėsi BVK 89 straipsniu ir pabrėžė, kad
tardymo izoliatorius turėjo ilgalaikių pasimatymų patalpas, kuriomis galėjo naudotis
nuteistieji, atliekantys bausmę tame kalėjime. Vadovas, remdamasis BVK 77.1 straipsniu, atsakė, kad taikytina teisė nenumatė ilgalaikių pasimatymų sulaikytiesiems. Tuomet
pareiškėjas paprašė už baudžiamąją bylą atsakingų institucijų patvirtinti trumpalaikius
pasimatymus su šeimos nariais, tačiau tyrėjas ir tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojas jo
prašymą atmetė, informuodami pareiškėją, kad už tyrimą atsakingos institucijos netrukdo jam turėti trumpalaikių pasimatymų su šeimos nariais, kol tai neprieštarauja Rusijos
įstatymams, įskaitant BVK.
Pareiškėjas skundė šeimos pasimatymų apribojimus bendrosios kompetencijos
teismui, tačiau visi jo skundai buvo atmesti kaip nepagrįsti.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Kišimosi egzistavimas
Teismas priminė, kad įkalintas asmuo praranda tik teisę į laisvę, bet toliau naudojasi kitomis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis, taip pat ir teise į šeimos gyvenimo gerbimą, todėl bet kokie šių teisių ribojimai turi būti pagrįsti kiekvienu individualiu atveju.
Kalinimas neatsiejamai susijęs su šeimos gyvenimo apribojimais ir tam tikros priemonės,
kuriomis kontroliuojamas kalinčio asmens kontaktas su išoriniu pasauliu, nėra savaime
nesuderinamos su Konvencija.
Kišimasis į kalinio teisę į šeimos gyvenimo gerbimą neturėtų pasiekti visiško šeimos pasimatymų uždraudimo, tačiau kalėjimo vadovybė gali taikyti kitas priemones.
Teismas konstatavo, kad šeimos apsilankymų dažnumo ir trukmės apribojimai, šių apsilankymų priežiūra ir specialių pasimatymų sąlygų nustatymas kaliniui reiškia pareiškėjo
teisių pažeidimą pagal Konvencijos 8 straipsnį.
Įvertinęs tai, kad pareiškėjas skundėsi trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų nesuteikimu per laikotarpį, kol buvo Chabarovsko tardymo izoliatoriuje, bei kad IK-56 patalpose lankančių šeimos narių skaičius buvo sumažintas iki 2 suaugusių, o trumpalaikiai
pasimatymai vyko prižiūrint kalėjimo pareigūnui ir naudojant pertvarą, Teismas konstatavo, kad pasimatymų nesuteikimas, pertvaros ir kiti apribojimai prilygo kišimuisi į šeimos gyvenimo gerbimą.
Kišimosi pagrindimas
a) Lankančių šeimos narių skaičiaus ribojimas
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, galiojusios ginčui aktualiu laiku, ribo423
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jo suaugusių asmenų, kurie gali lankyti kalinį, skaičių iki 2 asmenų (vėlesnėje taisyklių
redakcijoje ši nuostata panaikinta). Ši taisyklė buvo taikoma bendrai, neatsižvelgiant į
pasimatymo trukmę ir nenumatė jokių išimčių. Vyriausybė nepateikė jokių argumentų,
pateisinančių šiuos apribojimus, išskyrus nuorodas į taikytinus teisės aktus. Vyriausybė
nepaaiškino, kodėl lankytojų skaičius apribotas iki dviejų suaugusių asmenų, nevertinant
faktinio patalpų dydžio. Teismo vertinimu, nesant pagrindo ar paneigiančių Vyriausybės
argumentų, toks nelankstus reglamentavimas, nesusijęs su ilgalaikių pasimatymų patalpų
užimtumu ar dydžiu, nebuvo būtinas demokratinėje visuomenėje.
b) Atskyrimas pertvara ar pareigūno dalyvavimas
Trumpalaikių pasimatymų patalpose IK-56 metu pareiškėjas visą kalinimo laikotarpį nuo savo lankytojų buvo atskirtas stikline pertvara ir prižiūrimas kalėjimo pareigūno. Pareiškėjas akcentavo, kad pertvara liko netgi po to, kai jis buvo perkeltas iš griežto režimo į standartinio saugumo režimą ir vėliau – į lengvo saugumo režimą. Jis galėjo
gauti neprižiūrimus ilgalaikius pasimatymus, gyvenimą kartu su savo šeima, tačiau negalėjo jų liesti ar kalbėti su jais privačiai trumpalaikių pasimatymų metu. Vyriausybė pripažino, kad trumpalaikių pasimatymų kambariuose IK-56 patalpose yra įrengtos standartinės kabinos su stiklinėmis pertvaromis, remiantis 2006 m. liepos 27 d. įsakymu.
Vyriausybė nenurodė jokių teisės aktų, kuriuose būtų reikalaujama, kad stiklinės
pertvaros būtų įrengtos pataisos įstaigose nuteistiems asmenims, priešingai nei Vidinės
tardymo izoliatorių tvarkos taisyklės. Vidinė federalinių kalinimo paslaugų tvarka numatė tik galimą įrangą tose įstaigose, bet nereguliavo trumpalaikių pasimatymų kontrolės
būdų.
Teismas pakartojo, kad fizinio kontakto tarp kalinio ir jo lankytojų uždraudimas
konkrečiais atvejais gali būti pateisinamas saugumo sumetimais, bet negali būti pripažintas būtinu, nenustačius jokios grėsmės saugumui. Vyriausybė nenurodė jokių saugumo
sumetimų, kurie būtų pateisinę fizinį pareiškėjo ir jo šeimos narių atskyrimą ar nuolatinę
pareigūno priežiūrą. Be to, aplinkybė, kad pareiškėjas buvo perkeltas į lengvo saugumo
režimą, rodė, jog pareiškėjas nebuvo linkęs nei smurtauti, nei sužeisti savo lankytojus. Be
to, pareiškėjas jau buvo nuteistas ir slaptų susitarimų ar informacijos perdavimo grėsmė
byloje nebeegzistavo. Taip pat nerasta duomenų, kad pertvara buvo reikalinga visuomenės sveikatos sumetimais.
Teismas atkreipė dėmesį, kad remiantis Vidinėmis pataisos įstaigų tvarkos taisyklėmis, į ilgalaikius pasimatymus atvykstantys asmenys turėjo būti apieškomi. Jei jie
atsisakydavo, galėdavo turėti trumpalaikį pasimatymą su pertvara. Apieškos reikalavimas gali būti laikomas būtinu tam, kad būtų išvengta draudžiamų daiktų pardavimo
kaliniams. Tačiau Vyriausybė nepaaiškino, kodėl trumpalaikių pasimatymų lankytojams
neleidžiama pasirinkti ir neprižiūrimi susitikimai be fizinio atskyrimo jiems buvo draudžiami bet kokiomis aplinkybėmis. Teismo vertinimu, toks nelankstus trumpalaikių pasimatymų reglamentavimas negali būti laikomas būtinu demokratinėje visuomenėje, kadangi valstybė nėra laisva, nustatydama bendrus ribojimus ir nenumatydama galimybės
spręsti, ar apribojimai yra tinkami, ar išties būtini konkrečiais atvejais.
c) Trumpalaikių pasimatymų nesuteikimas tardymo izoliatoriuje
Kalinimo Chabarovsko tardymo izoliatoriuje metu pareiškėjas du kartus prašė lei424
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dimo savo šeimai atvykti į trumpalaikį pasimatymą, tačiau leidimas nesuteiktas.
Teismo vertinimu, naudojimąsi pasimatymų teise reglamentuojančios nacionalinės
teisės normos neatitinka „teisės kokybės“ („quality of law“) reikalavimo tuo aspektu, kad
suteikia atsakingai už bylą institucijai neribotą diskreciją suteikti ar atsisakyti suteikti kalėjimų pasimatymus. Jos neapriboja diskrecijos apimties ir jos vykdymo būdo ir atima
sulaikytajam minimalią apsaugą nuo savavališkumo ar piktnaudžiavimo, kurią turi asmenys demokratinėje visuomenėje.
Teismas nurodė, kad atsakymai dėl pasimatymų suteikimo pareiškėjui buvo išdėstyti neįpareigojančiu, dviprasmišku būdu, nurodant, jog institucija neprieštarauja tam,
kad jis gautų pasimatymą, tačiau jis turi atitikti galiojantį teisinį reglamentavimą. Teismo
vertinimu, nuo kitų bylų tokie atsakymai skyrėsi tik forma, tačiau ne esme. Rezultatas
pareiškėjui buvo toks pat – jis negalėjo pasinaudoti savo teise į trumpalaikį pasimatymą
ir trumpo buvimo metu tardymo izoliatoriuje jo gimtajame mieste neteko galimybės susitikti su šeimos nariais. Esant tokioms aplinkybėms, Teismas pakartojo, kad įsikišimas,
grindžiamas nepakankamai tiksliomis ir nuspėjamai taikomomis teisės normomis, nebuvo „nustatytas įstatyme“. Todėl atitinkamai nėra prasmės tirti, ar tai buvo būtina demokratinėje visuomenėje.
d) Ilgalaikių pasimatymų nesuteikimas tardymo izoliatoriuje
Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad atlikti bausmę jis buvo išsiųstas į įstaigą, esančią sunkiai pasiekiamoje vietovėje už maždaug 7 000 km nuo jo gimtojo miesto
Chabarovsko, kur gyveno jo šeima. Ilgalaikio pasimatymo suorganizavimas jo trumpo
buvimo Chabarovsko tardymo izoliatoriuje metu būtų sutaupęs jo pagyvenusios motinos
pastangas ir išlaidas, keliaujant į tolimą vietovę. Atsisakymas nebuvo grįstas tinkamų patalpų trūkumu, kadangi kalėjimas turėjo ilgalaikių pasimatymų kambarius.
Teismas atkreipė dėmesį, kad BVK 77.1 straipsnis aiškiai draudžia nuteistiems asmenims, kurie (kaip ir pareiškėjo atveju) atvežami bylos tyrimui į tardymo izoliatorių iš
pataisos įstaigos, gauti ilgalaikius šeimos pasimatymus. Apribojimas yra pagrįstas konkrečia teisės norma ir nėra ginčo dėl valdžios institucijų veiksmų atitikties įstatymams.
Tačiau be nuorodos į taikytinas teisės normas, Vyriausybė nepaaiškino teisėto tikslo ar
kitaip nepagrindė ginčijamos priemonės reikalingumo. Taip pat ji nepateikė jokios informacijos, kodėl pasirinkta tokia įstatymų leidėjo pozicija, nesuteikiant ilgalaikių pasimatymų asmenims, perkeltiems į tardymo izoliatorių. Priešingai, nuolat kalinčių asmenų
kategorija, įskaitant tuos, kurie bausmę atlikinėjo tame pačiame tardymo izoliatoriuje, į
kurį buvo perkeltas pareiškėjas, nebuvo praradę teisės į ilgalaikius pasimatymus. Minėti
apribojimai, įvertinus individualias bylos aplinkybes, pareiškėją palietė ypač griežtai.
Teismo vertinimu, apribojimais nesiekta teisėto tikslo ir jie nebuvo būtini demokratinėje
visuomenėje.
e) Išvada
Teismas padarė išvadą, kad buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis dėl suaugusių lankytojų skaičiaus ribojimo IK-56 patalpose, dėl pertvaros ir nuolatinės pareigūno
priežiūros trumpalaikių pasimatymų metu toje įstaigoje bei dėl trumpalaikių ir ilgalaikių
pasimatymų nesuteikimo Chabarovsko tardymo izoliatoriuje. Pareiškėjui priteistas 7 500
Eur neturtinės žalos atlyginimas.
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4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos
2018 m. liepos 17 d. sprendimas byloje Mariya Alekhina ir kiti
prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 38004/12)
Šioje byloje buvo nustatytas Konvencijos 10 straipsnio pažeidimas, pareiškėjoms
pritaikius neproporcingas sankcijas už tai, kad jos surengė cerkvėje savo roko muzikos
grupės pasirodymą, kuriuo siekė išreikšti politinį protestą dėl Rusijos valdžios. Konvencijos
10 straipsnis taip pat buvo pažeistas apribojus prieigą prie internete patalpinto grupės
pasirodymo.
Faktinės aplinkybės
Trys pareiškėjos yra feministinės roko grupės „Pussy Riot“ grupės narės. Grupė
surengė improvizuotą pasirodymą, kurio metu atliko savo dainą, kritikuojančią politinius
procesus Rusijoje. Grupės narės pasirodė prisidengusios veidus, dėvėdamos spalvotas
kaukes. Pasirodymai buvo surengti įvairiose viešose vietose, atrinktose siekiant kuo aktyviau paskleisti savo idėjas.
2012 m. vasario 21 d. penkios grupės narės, tarp kurių buvo ir trys pareiškėjos,
mėgino atlikti kūrinį „Punk Prayer – Virgin Mary, Drive Putin Away“ ant Maskvos
Kristaus Išganytojo katedros altoriaus. Tuo metu nevyko apeigos, nors katedros viduje
buvo ne vienas žmogus. Bandymas buvo nesėkmingas, nes katedros apsauga nedelsiant
grupę išvarė, pasirodymui trukus šiek tiek ilgiau nei vieną minutę. Pasirodymo vaizdo
įrašas buvo patalpintas interneto svetainėje „YouTube“.
Po šių įvykių pareiškėjos buvo sulaikytos, nuteistos už chuliganizmą iš religinės
neapykantos paskatų ir nuteistos dvejiems metams laisvės atėmimo. Be to, nacionalinis
teismas nusprendė, kad grupės pasirodymų vaizdo įrašai buvo ekstremistiniai Kovos
prieš ekstremizmą įstatymo prasme ir nurodė, kad prieiga prie šių vaizdo įrašų būtų
apribota.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Dėl pareiškėjų baudžiamojo persekiojimo už 2012 m. vasario 21 d. pasirodymą
Pareiškėjų pasirodymas apėmė veiksmų ir žodinės išraiškos visumą bei atitiko meninę ir politinę saviraišką, kuri patenka į Konvencijos 10 straipsnio reguliavimo sritį. Po
pasirodymo vykdytas laisvės atėmimo bausmės paskyrimu pasibaigęs baudžiamasis persekiojimas įsiterpė į saviraiškos laisvės įgyvendinimą. Įsiterpimu buvo siekiama teisėto
tikslo ginti kitų asmenų teises. Šiuo atveju klausimas, ar įsiterpimą numatė įstatymas,
buvo paliktas atviru. Dėl įsiterpimo būtinumo byloje buvo reikšminga, kad pareiškėjos
siekė atkreipti bendrapiliečių ir Rusijos Ortodoksų Bažnyčios dėmesį į savo nepritarimą
Rusijos politinei situacijai ir Patriarcho Kirilo bei kai kurių bažnyčios atstovų poziciją dėl
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daugelyje Rusijos miestų vykusių protestų. Šie protestai buvo nulemti neseniai vykusių
parlamento rinkimų ir artėjančių prezidento rinkimų. Pareiškėjos savo veiksmais siekė
prisidėti prie diskusijos apie politinę situaciją Rusijoje ir prezidento bei parlamento galių
įgyvendinimą.
Pareiškėjų pasirodymas galėjo būti laikomas pažeidžiančiu nusistovėjusias elgesio
taisykles maldos namuose. Dėl to tam tikrų sankcijų taikymas gali būti iš esmės pateisinamas poreikiu ginti kitų asmenų teises. Tačiau pareiškėjos buvo apkaltintos baudžiamąja veika ir nuteistos laisvės atėmimu vieneriems metams ir vienuolikai mėnesių. Pirmoji
ir antroji pareiškėjos atliko apytikriai vienerius metus ir devynis mėnesius bausmės, iki
kol joms buvo pritaikyta amnestija, o trečioji pareiškėja atliko apytikriai septynis mėnesius bausmės, kol jos bausmės vykdymas buvo sustabdytas. Pareiškėjų veiksmai nesutrikdė religinių apeigų, jos nesukėlė žalos katedroje buvusiems žmonėms ar bažnyčios
nuosavybei. Šiomis aplinkybėmis pareiškėjoms pritaikyta bausmė buvo labai griežta, atsižvelgiant į jų veiksmus.
Šioje byloje buvo reikšminga, kad teismai nevertino pareiškėjų atliktos dainos
„Punk Prayer – Virgin Mary, Drive Putin Away“ žodžių, o grindė nuteisimą išimtinai tik
pareiškėjų veiksmais. Pareiškėjos buvo nuteistos už chuliganizmą, įvykdytą dėl religinės
neapykantos, atsižvelgiant į pareiškėjų aprangą, dėvėtas veido kaukes, jų judesius ir žodinius pasisakymus. Kadangi veiksmai vyko katedroje, daug jos lankytojų galėjo įsižeisti. Tačiau nacionalinio teismo atliktoje analizėje Teismas neaptiko jokio elemento, kuris
leistų pareiškėjų elgesį apibūdinti kaip vediną religinės neapykantos. Nacionalinis teismas
teigė, kad pareiškėjų apranga ir elgesys buvo nepagarbus Ortodoksų Bažnyčios kanonams, kas galėjo atrodyti nepriimtina kai kuriems asmenims, tačiau nebuvo tiriamas pareiškėjų pasirodymo kontekstas. Nacionaliniai teismai nevertino, ar pareiškėjų veiksmai
galėjo būti vertinami kaip smurto skatinimas arba neapykanta, netolerancija bei netyrė,
ar šie veiksmai galėjo lemti žalingus padarinius.
Pareiškėjų veiksmuose nebuvo smurto, jo skatinimo ar pateisinimo požymių, juose
nebuvo neapykantos ar netolerancijos tikintiesiems. Nors tam tikra reakcija į pareiškėjų veiksmus galėjo būti pagrįsta atsižvelgiant į poreikį ginti kitų asmenų teises, kadangi
buvo pažeistos religinės institucijos elgesio taisyklės, tačiau nacionaliniai teismai nepateikė susijusių ir pakankamų argumentų pateisinti baudžiamosios atsakomybės taikymą
pareiškėjoms ir pasirinktos sankcijos nebuvo proporcingos siektam teisėtam tikslui. Dėl
to, atsižvelgiant į išimtinį pritaikytų sankcijų griežtumą, įsiterpimas į saviraiškos laisvę
nebuvo būtinas demokratinėje visuomenėje.
Remiantis šiomis aplinkybėmis nustatytas Konvencijos 10 straipsnio pažeidimas.
Dėl prieigos prie pasirodymo įrašų apribojimo
Pasirodymo vaizdo įrašų kvalifikavimas kaip ekstremistinių ir prieigos prie šių
įrašų apribojimas lėmė įsiterpimą į pareiškėjų saviraiškos laisvę. Įsiterpimu buvo siekta
teisėto tikslo ginti kitų asmenų moralę ir teises. Teismas nusprendė palikti neatsakytą
klausimą, ar įsiterpimas buvo numatytas įstatymu. Vertinant, ar jis būtinas demokratinėje visuomenėje, pirmiausiai buvo matyti, kad esmine aplinkybe laikyta tai, kad ekstremistinį vaizdo įrašo turinio pobūdį nustatė ne nacionalinis teismas, o kalbos ekspertai.
Ekspertų pranešimas nebuvo ištirtas ir nacionalinis teismas kalbos ekspertų išvadas tik
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patvirtino. Teismas pripažino, kad tokia padėtis nepriimtina ir pabrėžė, kad visus teisinius klausimus turi būti spręsti išimtinai teismai. Be to, nacionalinis teismas neįdėjo pastangų atlikti savarankišką vaizdo įrašų medžiagos tyrimą ir nebuvo detalizuota, kurie
konkretūs vaizdo įrašų elementai buvo probleminiai ar pacituotos ekspertų pranešimo
dalys – tik trumpai pasiremta bendra pranešimo pozicija. Dėl visiško argumentų nepateikimo Teismui buvo neįmanoma identifikuoti racionalią priežastį, dėl kurios buvo įsiterpta į saviraiškos laisvę. Teismas nustatė, kad nacionalinis teismas nesilaikė standartų,
kurie būtų suderinami su 10 straipsnio principais ar pagrįsti priimtinu susijusių faktinių
aplinkybių vertinimu, todėl šiuo atveju buvo nepateikti susiję ir pakankami argumentai
nustatytam įsiterpimui į saviraiškos laisvę.
Įvertinęs prieigos prie pasirodymo įrašų tikslingumo nebuvimą Teismas konstatavo, kad buvo pažeistas Konvencijos 10 straipsnis.
Pirmajai ir antrajai pareiškėjai buvo priteista 16 000 Eur neturtinės žalos atlyginimas, trečiajai pareiškėjai priteistas 5 000 Eur neturtinės žalos atlyginimas

4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. gruodžio 4 d.
sprendimas byloje Magyar Jeti Zrt prieš Vengriją
(pareiškimo Nr. 11257/16)
Apžvelgiamoje byloje konstatuotas Konvencijos 10 straipsnio pažeidimas dėl to,
kad nacionaliniai teismai pareiškėjo įmonę pripažino atsakinga už šmeižikiško pobūdžio
pareiškimų, pažeidžiančių politinės partijos reputaciją, paskelbimą po to, kai pareiškėjo
internetiniame naujienų portale buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame pašnekovas teigė, kad minėtos politinės partijos nariai šaukė rasistinio pobūdžio replikas ir grasinimus
romų mokyklos moksleiviams.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjo įmonė valdė Vengrijoje populiarų internetinį naujienų portalą. Po incidento, kuomet neblaivūs futbolo sirgaliai šaukė rasistinio pobūdžio replikas ir grasino
mokyklos, kurios mokiniai daugiausiai buvo romai, mokiniams, vietos valdžios romų
mažumos vadovas davė interviu žiniasklaidai, daugiausiai dėmesio skirdamas romų klausimams. Apibūdindamas įvykius, lyderis, be kita ko, nurodė, kad futbolo sirgaliai buvo
„tikrai Jobbik nariai“. Žiniasklaidos priemonės įkėlė interviu vaizdo įrašą į „Youtube“ kanalą. Pareiškėjo įmonė savo internetiniame tinklalapyje paskelbė straipsnį apie incidentą,
taip pat ir nuorodą į „Youtube“ kanale paskelbtą vaizdo įrašą.
Dešiniojo sparno politinė partija „Jobbik“ pradėjo teisines procedūras dėl šmeižto. Ji teigė, kad vartojant terminą „Jobbik“, siekiant apibūdinti futbolo sirgalius ir išpublikuojant nuorodą į „Youtube“ kanale paskelbtą vaizdo įrašą, jų reputacija buvo pažeista.
Pareiškėjo įmonė buvo pripažinta atsakinga už šmeižikiško pobūdžio pareiškimų, pažeidžiančių politinės partijos reputaciją, paskelbimą, o jo skundai buvo atmesti.
Pareiškėjas skundėsi, kad tokiu būdu buvo pažeista jo saviraiškos laisvė.
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Teismas pažymėjo, kad turint omenyje interneto vaidmenį, didinant visuomenės
prieigą prie naujienų ir informacijos, internetinės nuorodos tikslas, nukreipiant į kitus
puslapius ir internetinius šaltinius – leisti interneto vartotojams naršyti tinkle, kuriam
būdingas didžiulis informacijos kiekis. Internetinės nuorodos prisidėjo prie sklandaus
interneto veikimo, susiejant informaciją. Internetinės nuorodos paprastai nukreipia vartotojus į turinį, prieinamą kur nors kitur internete. Jos nepateikia auditorijai susietų pareiškimų ar nepraneša apie jų turinį, o tik paskatina skaitytojų susidomėjimą medžiaga,
esančia kitame internetiniame tinklalapyje. Kitas išskirtinis internetinių nuorodų bruožas, lyginant su informacijos platinimo veiksmais, yra tai, kad asmuo, nurodantis informaciją per internetinę nuorodą, nekontroliuoja internetinės svetainės, kuriai prieigą suteikia nuoroda, turinio, kuris gali būti ir pakeistas po nuorodos kūrimo su išimtimi, jei
nuoroda yra daroma į tą turinį, kurį kontroliuoja tas pas asmuo. Be to, interneto nuoroda
pasiekiamas turinys jau buvo paskelbtas prieinamu pradinio publikuotojo, suteikusio visuomenei neribotą prieigą.
Klausimas, ar internetinės nuorodos paskelbimas pagal Konvencijos 10 straipsnį
gali pateisinamai sukelti atsakomybę už turinį, kiekvienu atveju reikalauja individualaus
įvertinimo, atsižvelgiant į keletą elementų. Analizuojant pareiškėjo įmonės, kaip internetinės nuorodos publikuotojo, atsakomybę buvo svarbūs šie aspektai: (i) ar žurnalistas
pritarė ginčijamam turiniui; (ii) ar žurnalistas pakartojo ginčijamą turinį (jam nepritardamas); (iii) ar žurnalistas tik įkėlė nuorodą į ginčijamą turinį (nei pritardamas, nei jį
pakartodamas); (iv) ar žurnalistas žinojo ar galėjo pagrįstai žinoti, kad ginčijamas turinys
buvo šmeižikiško pobūdžio ar kitaip neteisėtas; (v) ar žurnalistas veikė sąžiningai, gerbė
žurnalisto etiką ir kruopščiai vykdė atsakingą žurnalistiką?
Remdamasis pareiškėjo įmonės byloje pateiktais faktiniais duomenimis, Teismas
pažymėjo, kad, be kita ko, aptariamas straipsnis nebuvo susijęs su nuoroda susietu turiniu taip, kad pakartotų šmeižikiško pobūdžio pareiškimus. Straipsnyje nebuvo paminėta
politinė partija, kuri pradėjo teisines procedūras dėl šmeižimo. Be to, autorius nenurodė, kad pareiškimai, kuriuos buvo galima pasiekti per nuorodą, buvo teisingi ar kad jis
jiems pritarė. Teismas taip pat pabrėžė faktą, kad prieš pradedant teisines procedūras dėl
šmeižto, pareiškėjo įmonė nežinojo, kad susietas turinys yra galbūt šmeižikiško pobūdžio, kas būtų sudarę pagrindą nesuteikti prieigos prie turinio.
Nacionalinis teismas vertino, kad internetine nuoroda buvo platinama informacija. Vien dėl šios priežasties pagal nacionalinius aktus buvo nustatyta pareiškėjo įmonės
atsakomybė, dėl ko nacionaliniai teismai nevertino politinės partijos teisės į gerą vardą
ir pareiškėjo įmonės teisės į saviraiškos laisvę balanso. Dėl to pareiškėjo teisės buvo neproporcingai apribotos pažeidžiant Konvencijos 10 straipsnį. Pareiškėjui priteistas 597,04
Eur turtinės žalos atlyginimas.
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4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. liepos 10 d.
sprendimas byloje Aiello ir kiti ir Arboit ir kiti prieš Italiją
(pareiškimų Nr. 27166/18, Nr. 27167/18)
Šioje byloje teismas konstatavo, kad nebuvo pažeistos Konvencijos Protokolo Nr. 1
1 straipsnio bei Konvencijos 6 straipsnio nuostatos, kada Italijos valdžia, esant valstybės
biudžeto deficitui, nutarė sumažinti mokamų pensijų dydį – sustabdyti pensijų, kurios tris
kartus didesnės nei Nacionalinės Socialinės apsaugos instituto numatyta garantuojama
minimali pensija, indeksavimą.
Faktinės aplinkybės
10 059 pareiškėjų Italijos piliečių kreipėsi į Italijos teismą dėl sumažintų pensijų
mokėjimo. Esant Italijos biudžeto deficitui, Italijos vyriausybė 2011 m. gruodžio 6 d. priėmė įstatyminį potvarkį Nr. 201/2011, numatantį 2012 ir 2013 metais sustabdyti pensijų, kurios tris kartus didesnės nei Nacionalinės Socialinės apsaugos instituto numatyta
garantuojama minimali pensija, indeksavimą. 2015 m. kovo 10 d. Italijos Konstitucinis
Teismas, vertindamas Italijos teismų kreipimusis dėl nurodyto reguliavimo, konstatavo, kad toks įstatymo leidėjo numatytas reguliavimas neproporcingas ir pripažino jį
antikonstituciniu.
2015 m. gegužės 21 d. Italijos vyriausybė priėmė naują reguliavimą – Įstatyminį
potvarkį Nr. 65/2015. Šiame akte Italijos vyriausybė koregavo pensijų skaičiavimo tvarką
bei numatė retroaktyvų jo nuostatų veikimą. 2017 m. spalio 25 d. Italijos Konstitucinis
Teismas sprendė, jog įstatymų leidėjo priimtame Įstatyminiame potvarkyje Nr. 65/2015
atsispindi subalansuoti konstituciniai principai, interesai.
Įsigaliojus Įstatyminiam potvarkiui Nr. 65/2015, ieškovai, kurie buvo pensijų, didesnių nei tris kartus numatyta minimali pagrindinė pensija, gavėjai kreipėsi į
Nacionalinį socialinės apsaugos institutą. Remdamiesi Konstitucinio Teismo 2015 m.
kovo 10 d. sprendimu, pareiškėjai prašė jų pensijų automatinio didinimo, kuris buvo taikomas iki Įstatyminio potvarkio Nr. 201/2011 įsigaliojimo.
Pareiškėjai kreipėsi į nacionalinius teismus, argumentuodami, kad Įstatyminis potvarkis Nr. 65/2015 prieštarauja Italijos Konstitucijai. Kai Konstitucinis Teismas 2017 m.
spalio 25 d. sprendime konstatavo, kad įstatyminis potvarkis Nr. 65/2015 neprieštarauja
aukštesnės galios aktui, pareiškėjai atsisakė savo skundų.
2018 m. gegužės 8 d. pareiškėjai kreipėsi į Teismą bei remdamiesi Konvencijos
Protokolo Nr. 1 1 straipsniu teigė, kad Įstatyminio potvarkio Nr. 65/2015 nuostatos nepagrįstai buvo taikomos 2012 bei 2013 metams ir ateinantiems metams. Pareiškėjai argumentavo, kad šis reguliavimas yra nesuderinamas su viešaisiais interesais bei yra neproporcingas. Remdamiesi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjai teigė, kad šis
potvarkis yra nesuderinamas su Konstitucinio Teismo 2015 m. kovo 10 d. sprendimu.
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Teismas, vertindamas, ar nebuvo pažeistas Konvencijos protokolo Nr. 1 1 straipsnis, sprendė, jog Italijos vyriausybė priimdama Įstatyminį potvarkį Nr. 65/2015 nedarė
įtakos nominalios pensijos dydžiui, tačiau sumažino mechanizmą keičiant pensijų dydį
pagal pragyvenimo išlaidas. Pensijų indeksavimo mechanizmo 2012 metams nuostatos
nebuvo taikomos visų asmenų atžvilgiu. Tiems asmenims, kuriems buvo taikomas nurodytas reguliavimas, pensijų sumažėjimas siekė nuo 1,62 proc. iki 2,7 proc. Panaši tendencija buvo matoma ir 2013 metais. Teismas, atsižvelgęs į nurodytą pensijų mažinimo
mechanizmo taikymą, jo įtaką, sprendė, jog taikoma priemonė nevertintina kaip turinti
reikšmingą poveikį pareiškėjų pensijoms 2012 ir 2013 metais.
Vertindamas taikomos priemonės pobūdį ir besitęsiantį efektą 2014 ir kitiems
metams, Teismas pažymėjo, kad pagal Konvencijos Protokolo Nr. 1 1 straipsnį valstybės
teisė priimti reguliavimą neperžengė socialinių apsaugos teikiamos naudos sumažinimo
ribos. Teismas pažymėjo, jog įstatymų leidėjas buvo priverstas priimti teisinį reguliavimą
sudėtingoje ekonominėje situacijoje. Teisinis reguliavimas numatė perskirstymą pensijų,
apsaugant mažesnes pensijas gaunančius asmenis, tačiau išsaugant socialinės apsaugos
sistemos tvarumą būsimoms kartoms. Italijos vyriausybės veikimo laisvė buvo ribojama
ribotų išteklių ir rizikos, kad Europos Komisija gali imtis priemonių esant perviršiniam
biudžeto deficitui. Teismas taip pat rėmėsi Italijos Konstitucinio Teismo sprendimu, kuriame jis pripažino pensijų numatymą skirtingų kategorijų asmenims ir taikytiną mechanizmą sustabdant pensijų indeksavimą teisingu bei atitinkančiu proporcingumo principą. Teismas pažymėjo, jog Įstatyminis potvarkis Nr. 65/2015 suteikė teisę ieškovams
atgauti nuo 2014 m. ir ateinančiais metais, 2012 ir 2013 metų praradimą.
Teismas, atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją, sprendė, jog nurodytos reformos
efektas nebuvo tokio pobūdžio, kad galėtų sukelti ieškovams sunkumų laikytis jų buvusių
gyvenimo standartų ir jie būtų nesuderinami su Konvencijos Protokolo Nr. 1 1 straipsniu. Toks įsikišimas nebuvo vertinamas kaip numatantis neproporcingą naštą pareiškėjams. Teismas konstatavo, kad šioje dalyje pareiškimas yra nepagrįstas.
Teismas, vertindamas, ar ginčo situacijoje nebuvo pažeistas Konvencijos 6 straipsnis, pažymėjo, jog įstatymų leidėjams nėra draudžiama reguliuoti teises, susijusias su taikomu reguliavimu, numatant naujas nuostatas, turinčias retroaktyvų efektą. Pareiškėjai
kreipėsi į nacionalinius teismus po 2015 m. priimto potvarkio siekdami ginčyti jo taikymą, tačiau dėl šio reguliavimo nebuvo jokio įstatymų leidėjo įsikišimo. Atsižvelgęs į tai,
Teismas šiuo aspektu nenustatė Konvencijos pažeidimo.
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5.1. 2018 m. spalio 10 d. Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo teismo
sprendimas byloje Nr. [2018]UKSC 491
Jungtinės Karalystės aukščiausiasis teismas šioje byloje išsprendė ginčą dėl to, ar
kepykla nepažeidė asmenų diskriminavimą draudžiančių įstatymų, atsisakydama klientui
pagaminti tortą su užrašu, išreiškiančiu paramą tos pačios lyties asmenų santuokoms.
Šioje byloje buvo ginčijamas Šiaurės Airijos lygybės komisijos sprendimas, kuriuo
pareiškėjai pripažinti kaltais dėl asmenų diskriminavimo. Pareiškėjai yra krikščionys, besivadovaujantys nuostata, kad vienintelė su biblijiniu mokymu suderinama ir Dievui priimtina santuokos forma yra tarp vyro ir moters. Pareiškėjai yra kepyklos verslo „Ashers“
savininkai. Šis verslas siūlo užsisakyti tortų su kliento pasirinktais piešiniais arba užrašais. 2014 m. gegužės mėnesį į juos kreipėsi klientas užsakydamas iškepti tortą renginiui,
kurį organizavo vienalyčių santuokų įteisinimo rėmėjai. Jis prašė pagaminti tortą, ant kurio būtų užrašyta „Remkite gėjų santuokas“ ir pavaizduoti animacinio serialo ,,Sesame
Street“ personažai Bertas ir Ernis. Kepykla iš pradžių priėmė užsakymą, bet vėliau informavo klientą, kad dėl savo asmeninių pažiūrų negali pagaminti tokio torto ir grąžino
klientui pinigus. Tortą užsakęs klientas pateikė skundą Šiaurės Airijos lygybės komisijai
dėl tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo lytinės orientacijos pagrindu. Komisija
skundą laikė pagrįstu ir pripažino kepyklos savininkus pažeidus įstatymus, draudžiančius
asmenų diskriminavimą. Pareiškėjai apskundė šį sprendimą teigdami, kad buvo pažeistos jų žmogaus teisės, be kita ko, ginamos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos.
Aukščiausiasis teismas pagrindinį byloje kilusį teisės aiškinimo klausimą įvardijo
kaip tai, ar kuomet kepyklos atsisakymas pagaminti tortą, dekoruotą užrašu „Remkite
gėjų santuokas“ dėl kepyklos savininkų nuoširdaus religija grįsto įsitikinimo, kad gėjų
santuoka yra nesuderinama su biblijiniu mokymu ir nepriimtina Dievui, yra neteisėtas diskriminavimas lytinės orientacijos bei religinių įsitikinimų ar politinės nuomonės
pagrindu.
Bylai aktualus teisinis reguliavimas, be kita ko, numatė, kad tiesioginis diskriminavimas yra tuomet, kai asmuo elgiasi su kitu asmeniu mažiau palankiai dėl jo lytinės
orientacijos, įsitikinimo apie jo lytinę orientaciją arba kito, su juo susijusio asmens, lytinės orientacijos. Teismas pažymėjo, kad jei kitokio elgesio su asmeniu priežastis yra kažkiek susijusi su kai kurių asmenų lytine orientacija, tai nereiškia, kad mažiau palankus
elgesys yra atliekamas lytinės orientacijos pagrindu. Siekiant konstatuoti diskriminavimą
turi būti nustatomas artimesnis ryšys su tuo asmeniu, kuris patiria mažiau palankų elgesį. Šiuo atveju pareiškėjai atsisakė pagaminti tortą ne dėl kliento lytinės orientacijos.
Išnagrinėtose faktinėse aplinkybėse galėtų būti konstatuojamas tik asociatyvus diskri1
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minavimas. Tokios rūšies diskriminavimo pavyzdys gali būti aptiktas Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo išnagrinėtoje Coleman prieš Attridge Law byloje Nr. C-303/06, kurioje pareiškėjas turėjo neįgalų sūnų ir buvo mažiau palankiai traktuojamas dėl savo sūnaus
padėties, t. y. buvo identifikuotas konkretus asmuo, kurio negalia buvo mažiau palankaus
elgesio priežastis. Atsisakymo pagaminti tortą šios bylos kontekste negalima pripažinti
asmens diskriminavimu lytinės orientacijos pagrindu ir, vadovaujantis aktualiu teisiniu
reguliavimu, šis elgesys neužtraukia teisinės atsakomybės.
Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis administracinis teismas pripažino, kad Šiaurės Airijos lygybės komisija nepagrįstai pripažino
pareiškėjus kaltais dėl asmenų diskriminavimo.

5.2. 2018 m. gruodžio 17 d. Suomijos Aukščiausiojo
administracinio teismo sprendimas byloje Nr. 193/1/152
Apžvelgiamoje byloje buvo išspręstas ginčas dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų taikymo Jehovos liudytojų religinei bendrijai, kuri rinko asmenų duomenis lankydama gyventojų namus.
Suomijos Aukščiausiojo administracinio teismo išnagrinėtoje byloje buvo tiriama, ar Suomijos duomenų apsaugos taryba (toliau – Taryba) tinkamai įgyvendino savo
įgaliojimus uždrausdama Jehovos liudytojų religinei bendrijai (toliau – Bendrija) rinkti
ar kitaip naudoti asmenų duomenis, surinktus lankant gyventojų namus. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje patenkino Bendrijos skundą ir panaikino Tarybos sprendimą, tačiau Aukščiausiasis administracinis teismas pripažino Tarybos sprendimą teisėtu.
Pagrindiniai byloje nagrinėti teisės aiškinimo klausimai buvo šie: ar Bendrijos nariams
lankant gyventojų namus surinkti duomenys yra įstatymų saugomi asmens duomenys,
ar tokia veikla pateko į įstatymų numatytas išimtis bei ar Bendrija galėjo būti laikoma
asmens duomenų valdytoja. Teismai taip pat svarstė argumentus, susijusius su teise į privatumą, religijos laisve, saviraiškos laisve ir diskriminavimo draudimu.
Lankydami gyventojų namus Bendrijos nariai darė įvairaus turinio užrašus, kurie
buvo skirtingi, atsižvelgiant į kiekvieno pokalbio ypatumus ir užrašančiojo Bendrijos nario naudojamą praktiką. Užrašuose galima buvo rasti namo, buto numerius, gyventojų
pavardes, lytį, jų kontaktinius duomenis, pokalbių temas, duomenis apie tai, ar daugiau
apsilankymų buvo pageidaujama, ir jei taip – sutartas būsimo apsilankymo laikas. Būdai,
kuriuos Jehovos liudytojai naudojo rinkti ir struktūruoti asmeninius duomenis, buvo
įvairūs – dalis buvo užrašoma ant popieriaus, dalis suvedama į elektronines laikmenas
skaitmeniniu formatu. Užrašai su asmens duomenimis buvo renkami siekiant pasiruošti
būsimiems apsilankymams – skleisti Bendrijos religinį tikėjimą. Lankymasis pas gyventojus buvo organizuojamas ir koordinuojamas kuriant žemėlapius, Bendrija rinko įrašus
apie narių išplatinamą literatūrą bei laiką, kurį jie praleido skleisdami Bendrijos tikėjimą.
Minėtuose žemėlapiuose buvo žymimi asmenys, kurie pageidavo, kad pas juos nesilankytų Jehovos liudytojai.
2
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Suomijos Aukščiausiasis teismas pripažino reikšmingą dalį šios medžiagos įstatymo saugomais asmens duomenimis ir dalį – jautriais asmens duomenimis. Bendrijos taikyta praktika neatitiko išimties požymių, kurie leistų netaikyti bendrųjų įstatymo reikalavimų, t. y. šio atvejo negalima buvo laikyti fizinio asmens atliekama asmenine ar namų
ūkio veikla. Tai, kad atskiri Bendrijos nariai galėjo užmegzti asmenines draugystes ar pažintis su žmonėmis, kurių asmeniniai duomenys buvo renkami, nebuvo pagrindas taikyti
pirmiau minėtą išimtį.
Byloje pabrėžta, kad religinė bendrija yra asmens duomenų valdytoja. Duomenys
buvo surinkti jos nariams lankant gyventojų namus su Bendrijos skatinimu ir koordinavimu, neatsižvelgiant į tai, ar šie duomenys Bendrijai buvo tiesiogiai prieinami bei tai,
ar Bendrija savo nariams buvo pateikusi rašytines gaires, instrukcijas dėl šių duomenų
valdymo. Teismas pripažino, kad Bendrija laikytina kontroliavusia asmens duomenų
valdymą įstatymų numatyta prasme. Turint omenyje decentralizuotą asmens duomenų
valdymo pobūdį ir faktinę Bendrijos padėtį (kaip asmens duomenų rinkimo iniciatorę),
Tarybos sprendimas individualaus akto adresatu pasirinkti Bendriją buvo pagrįstas.
Bendrijos vykdytas duomenų rinkimas nebuvo grindžiamas tuo, kad asmeninių
duomenų subjektai buvo Bendrijos nariai ar klientai, todėl lankomi gyventojai turėjo pateikti aiškų nedviprasmišką sutikimą, kad Bendrija galėtų rinkti ir valdyti jų asmeninius
duomenis. Rinkdami šiuos duomenis Bendrijos nariai tokių sutikimų neprašė ir byloje
surinktuose įrodymuose nebuvo duomenų, patvirtinančių, jog Bendrija juos būtų raginusi prašyti sutikimų. Religinės bendrijos nuo šio ir kitų asmens duomenų apsaugos
reikalavimų nėra atleidžiamos. Teismas konstatavo, kad šių reikalavimų taikymas nelaikytinas suvaržančiu Jehovos liudytojų tikėjimo laisvę, teisę į privatumą, saviraiškos
laisvę, ginamas Suomijos Konstitucijos, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Tarybos sprendimas nebuvo grindžiamas aplinkybe, kad asmens duomenis rinko būtent Jehovos liudytojai ir
niekaip išskirtinai nesusijęs su šia Bendrija – sprendimas buvo grindžiamas išimtinai
asmens duomenų apsaugos reikalavimais, todėl nebuvo pagrindo konstatuoti Bendrijos
diskriminavimo.
Išnagrinėjęs bylą Suomijos Aukščiausiasis administracinis teismas konstatavo, kad
asmeninių duomenų valdymas, lankant gyventojų namus ir skleidžiant Bendrijos tikėjimą, neatitiko Suomijos asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų, todėl Tarybos
sprendimas pripažintas teisėtu.

5.3. 2018 m. gruodžio 17 d. Švedijos Aukščiausiojo
administracinio teismo sprendimas Nr. 2149-183
Švedijos Aukščiausiojo administracinio teismo išnagrinėtoje byloje buvo vertinama, ar vietos savivalda teisėtai įvedė draudimą prašyti išmaldos kai kuriose viešose
vietose.
Ginčas šioje byloje kilo dėl Velingės savivaldybės tarybos sprendimo uždrausti pi3
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nigų rinkimą, elgetaujant konkrečiai nustatytose viešose vietose. Byloje ginčytame akte
buvo nurodyta, kad juo siekiama užtikrinti tvarką ir saugumą viešose vietose, t. y. gatvėse, keliuose, skveruose, parkuose ir kt. Viešosios tvarkos palaikymą reguliuojantys
įstatymai numatė Vyriausybės arba Vyriausybės pavedimu vietos savivaldos institucijos
įgaliojimus paskelbti savivaldybėje papildomus reikalavimus, kurie reikalingi užtikrinti
viešąją tvarką. Šie įgaliojimai buvo pavesti vietos savivaldai, kadangi daug teritorijų yra
unikalios, todėl reikalauja specialių priemonių, atskirų vietovių išskyrimo, ką geriausiai
gali parinkti vietos valdžia. Ginčo santykių teisiniame reguliavime taip pat buvo įtvirtinta
nuostata, kad vietos savivaldos įvedami reikalavimai privalo būti tikslingi, neturi nepagrįstai suvaržyti žmogaus laisvių ir nebūti pernelyg visaapimantys. Savivaldybėse papildomai įvedami reikalavimai turi palaikyti viešą tvarką savivaldybės teritorijoje ar atskirose jos dalyse, kas reiškia, jog reikalavimai negalėjo būti įvedami siekiant kitų tikslų,
pavyzdžiui, higienos reikalavimų užtikrinimo turgavietėje prekiaujant maisto produktais.
Pasak teismo, vietos savivaldos įvesti reikalavimai gali būti laikomi pernelyg visaapimančiais, kada jie talpina nurodymą, peržengiantį savivaldybės teritorijos ribas arba
yra neproporcingi. Pavyzdžiui, ankstesnėje praktikoje pernelyg visaapimančiu buvo pripažintas draudimas vartoti alkoholinius gėrimus visose viešose vietose toje savivaldybėje.
Apžvelgiamoje byloje savivaldybės įvestas draudimas viešose vietose buvo skirtas pašalinti tai, kas buvo laikoma tvarkos trikdymu, todėl jis negalėjo būti pripažintas neteisėtu
kaip neskirtas įstatyme nustatytam tikslui. Taigi, pagrindinis teisės aiškinimo klausimas
šioje byloje – ar draudimas nebuvo pernelyg visaapimantis, t. y. neužkraunantis nepagrįstų suvaržymų visuomenei ar kitaip nepagrįstai apribojantis asmenų laisves. Vietos savivaldos institucija šiuo atveju savo įgaliojimus įgyvendino tik apsiribodama nustatytomis
vietovėmis ir apibrėždama siaurą veiklos sritį. Pasak Švedijos Aukščiausiojo administracinio teismo, pasirinktas reikalavimas viešajai tvarkai negalėjo būti apibūdintas kaip visiškai neturintis poreikio ar pernelyg visaapimantis.
Įvertinęs įstatymuose nustatytus reikalavimus, Švedijos Aukščiausiasis administracinis teismas pripažino teisėtu Velingės savivaldybės tarybos sprendimą uždrausti pinigų
rinkimą elgetaujant tam tikrose viešose vietose.

5.4. 2018 m. gruodžio 20 d. Lenkijos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimas Nr. II OZ 1239/184
Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje pripažino esant būtina sustabdyti užsieniečio grąžinimą į kilmės valstybę, teismui nagrinėjant skundą dėl sprendimo, kuriuo atsisakyta jam suteikti tarptautinę apsaugą.
Apžvelgiamoje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl nacionalinės institucijos
sprendimo atsisakyti suteikti užsieniečiui tarptautinę apsaugą. Sprendimas buvo apskųstas administraciniam teismui ir pareiškėjas kartu pateikė prašymą sustabdyti sprendimo
išsiųsti jį į kilmės valstybę vykdymą. Pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti šį
prašymą.
Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas byloje rėmėsi procesą administraci4
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niuose teismuose reglamentuojančio įstatymo norma, kuri leidžia sustabdyti sprendimo
vykdymą, kada yra grėsmė, kad bus sukelta reikšminga žala ar kils kiti sudėtingi padariniai. Sprendimas, kuriuo atsisakyta suteikti tarptautinę apsaugą pagal Lenkijos įstatymą
dėl užsieniečių sukelia šiuos padarinius: užsieniečio pareigą palikti Lenkijos teritoriją per
30 dienų nuo sprendimo įteikimo bei leidžia inicijuoti procedūrą priversti užsienietį išvykti, jeigu jis savarankiškai to neatlieka. Teismas pasisakė, kad aiškinant įstatymo nuostatas dėl sprendimo atsisakyti suteikti tarptautinę apsaugą vykdymo sustabdymo turi
būti atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 46 straipsnį, pagal kurį valstybės narės leidžia prašytojams likti jų teritorijoje, kol baigiasi laikotarpis, per kurį jie
gali pasinaudoti teise į veiksmingą teisių gynimo priemonę, ir kai tokia teise per tą laikotarpį buvo pasinaudota – kol laukiama priemonės rezultato. Atsižvelgdamas į Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-180/17, Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog siekiant užtikrinti, kad apeliacinis procesas dėl sprendimo,
kuriuo atmestas prašymas suteikti tarptautinį apsaugą, būtų visavertiškai efektyvus, yra
būtina sustabdyti visus sprendimo padarinius apeliacinio skundo padavimo laikotarpiu
ir jei jis yra paduodamas – kol šis skundas bus išnagrinėtas.
Įgaliotai institucijai priėmus sprendimą išsiųsti užsienietį į kilmės valstybę tuo
metu (toks sprendimas yra savaime vykdytinas), kada pirmosios instancijos teisme yra
nagrinėjamas ginčas dėl sprendimo nesuteikti užsieniečiui tarptautinės apsaugos, kyla
grėsmė užsieniečio teisei pasilikti Lenkijoje. Pozicija, kad užsienietis turėtų teisę prašyti
taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tik teisme ginčydamas sprendimą dėl išsiuntimo, gali būti nepakankama garantija užtikrinti tinkamą asmens teisių apsaugą. Jeigu
sprendimas asmenį išsiųsti nėra ginčijamas teisme, įmanoma padėtis, kurioje jis bus
įvykdytas nepaisant tuo metu vykstančio teismo proceso, kuriame tiriama, ar jis turi teisę pasilikti Lenkijoje. Pasak teismo, kadangi Lenkijos įstatymai dėl tarptautinės apsaugos
suteikimo tiesiogiai nenumato teisės pasilikti valstybėje užsieniečiui, kuris prašo tarptautinės apsaugos, kol ginčas yra nagrinėjamas teisme, Direktyvos 2013/32/ES 46 straipsnyje numatytos pareigos įgyvendinimas turi būti atliekamas teismo sprendimu sustabdant
sprendimo, kuriuo atsisakyta suteikti tarptautinę apsaugą, galiojimą. Tai reiškia, kad jeigu teismas įsiteisėjusiu sprendimu neatmes skundo dėl atsisakymo suteikti tarptautinę
apsaugą teisėtumo, užsieniečio grąžinimas į kilmės valstybę negalės būti inicijuojamas
ir vykdomas.

5.5. 2018 m. rugpjūčio 21 d. Vokietijos federalinio
administracinio teismo sprendimas Nr. 1 A 16.175
Vokietijos federalinis administracinis teismas pripažino pagrįstu sprendimą deportuoti asmenį iš valstybės dėl teroro akto grėsmės, kuri nustatyta, be kita ko, remiantis jo
įrašais socialiniame tinkle „Facebook“.
Pareiškėjas šioje byloje ginčijo sprendimą deportuoti jį į Turkiją. Pareiškėjas yra
turkų tautybės, gimė ir užaugo Vokietijoje, ginčo nagrinėjimo metu jam buvo 28 metai,
5
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prieš deportavimą turėjo leidimą gyventi Vokietijoje, kuris galiojo iki 2018 m. balandžio 14 d.
Ginčijamas sprendimas buvo priimtas motyvuojant tuo, kad pareiškėjas priklauso
džihado Salafi judėjimui ir palankiai vertino teroristinę organizaciją „Islamo valstybė“. Jis
reguliariai lankėsi Salafi maldos namuose, dalyvavo jų rengtuose seminaruose ir palaikė artimą ryšį su šiam judėjimui priklausančiais asmenimis. Pareiškėjas savo ideologines
nuostatas skleidė per socialinius tinklus – daugiausiai „Facebook“.
Nagrinėjant pareiškėjo skundą, be kita ko, buvo tikrinama, ar byloje galima pripažinti būsimo pavojaus tikimybę. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija, deportavimui yra reikalingas tuo metu esantis konkretus pavojus viešajai
tvarkai ar saugumui (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimas byloje Nr. C-371/08). Tai reiškia, kad pasitelkiamos priemonės neturi būti grindžiamos išimtinai nusikalstamu elgesiu praeityje, bet tuo metu turi būti specifinė grėsmė
svarbiems teisiniams gėriams.
Teismas nustatė, kad pareiškėjas buvo linkęs panaudoti smurtą. Šią aplinkybę, be
kita ko, patvirtino įrodymai, iš kurių galima matyti, kad jis dažnai naudojo ginklus, kitus pavojingus objektus, juos nešiojosi arba laikė namuose. Kelių policijos patikrinimų
metu pas jį ne kartą buvo rasta peilių, mačetė, teleskopinė lazda, pipirinių dujų balionėlis.
Kratos metu namuose taip pat aptikti šaunamieji ginklai ir pareiškėjas buvo nuteistas už
neteisėtą disponavimą ginklais. Pareiškėjo pažiūros nuolat radikalėjo, jis palankiai vertino teroristinę grupuotę „Islamo valstybė“, kurios propaganda buvo rasta pareiškėjo mobiliuosiuose telefonuose. Pareiškėjas savo pažiūras sąmoningai reiškė, ne kartą paskelbdamas socialiniame tinkle „Facebook“ įrašus, kurie darėsi vis radikalesni. Teismas laikė,
kad pareiškėjo prieštaravimas, jog „Facebook“ įrašai yra ne jo nuomonė, kurią norėjo
paskleisti, o tik įdomus jam tekstų rinkinys, kurį, ieškodamas teisingo Islamo interpretavimo, skaitė ir vertino, gali būti laikomas tik bandymu apsiginti ir neturi pagrįstumo.
Pareiškėjo „Facebook“ profilyje buvo daug įrašų, kurie priskirtini kariniam salafizmui, jis
aktyviai bandė indoktrinuoti ir radikalizuoti kitus „Facebook“ naudotojus.
Byloje nebuvo nustatyta reikšmingų aplinkybių, kuriomis remiantis galima būtų
daryti išvadą, kad pareiškėjas nekėlė smurtinių aktų pavojaus, jo integracija Vokietijos
visuomenėje nebuvo sėkminga, pareiškėjas neturėjo nuolatinio darbo. Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, teismas konstatavo, kad sprendimas išsiųsti pareiškėją
buvo pagrįstas.
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