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I. AdmInIstrAcInIų teIsmų prAktIkA

 1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
9 1.1. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 patvirtinto Sveikatos 
būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems 
mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus 
reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado 
priedo Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, 
pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo 
įstaigose Vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos 
pareigūnams sąvado taikymo paaiškinimų 36 punkto (2014  m. liepos 24  d. įsakymo 
Nr. 1V-498/V-835 redakcija) dalies teisėtumo

27 1.2. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 
patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 1 pastraipos (2012  m. 
kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakcija) teisėtumo 

 Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-124 patvirtinto Laisvės atėmimo vietose 
laikomiems asmenims perduotų ar įsigytų daiktų ir informacijos laikmenų tikrinimo, 
peržiūrėjimo, perklausymo bei laikymo tvarkos aprašo 16 punkto teisėtumo

45 1.3. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005  m. spalio 27  d. įsakymu 
Nr.  1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalies, 
pažymėtos eilės Nr.  16, (2011  m. lapkričio 14  d. įsakymo Nr.  1R-265 ir 2014  m. 
gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcijos) teisėtumo

71 1.4. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 
patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 75 punkto (2010 m. 
rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) teisėtumo

82 1.5. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 
patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.5.11 punkto 
(2014 m. spalio 24 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-857 redakcija) ir 58.37 punkto 
(2015 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-741 redakcija) teisėtumo

97 1.6. Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12 patvirtintų 
Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų 2, 
9 ir 10 punktų teisėtumo

114 1.7. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346 
patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo 
automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto 
išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo 2.12, 2.13 punktų ir Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2005  m. gegužės 4  d. įsakymu Nr.  A1-120/V-346 patvirtinto 
Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio 
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų 
kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo 25 punkto teisėtumo

turinys
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135 1.8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009  m. gruodžio 17  d. sprendimo 
Nr.  T-369 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ 1.2.2 punkto teisėtumo

 2. Bylos dėl prašymų pateikti išvadą

145 2.1. dėl išvados, ar savivaldybės tarybos narys – meras nevykdė jam 
įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir sulaužė priesaiką, pateikimo

 3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

 3.1. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių
154 3.1.1. Dėl motinystės pašalpos skyrimo dirbantiems asmenims, kurie dėl savanoriškos 

karinės tarnybos neturi galimybių įgyti įstatyme nustatyto ligos ir motinystės socialinio 
draudimo stažo

169 3.1.2. Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimo nutraukimo, paaiškėjus 
pareigūno atleidimo aplinkybėms 

 3.2. Bylos dėl žemės teisinių santykių
187 3.2.1. Dėl taikos sutarties sąlygų įgyvendinimo, kai po taikos sutarties sudarymo 

pasikeičia teisinis reguliavimas
 Dėl draudimo statyti statinius vandens telkinių pakrantės juostoje ir už jos ribų

 3.3. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
206 3.3.1. Dėl dalyvavimo suderintuose veiksmuose, kai interneto sistemos 

administratorius nustato nuolaidos apribojimą per šią sistemą parduodamoms kitų 
ūkio subjektų paslaugoms

 3.4. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių
360 3.4.1. Dėl gyventojo pajamų natūra pripažinimo gautų lengvatine kaina apmokestinimo 

gyventojų pajamų mokesčiu tikslais
369 3.4.2. Dėl lėšų, panaudotų įsigyjant ilgalaikį turtą, šaltinio reikšmės teisei į šio turto 

pirkimo pridėtinės vertės mokesčio atskaitą
382 3.4.3. Dėl prekių klasifikavimo, kaip teisės taikymo veiksmo
400 3.4.4. Dėl senaties termino reikalavimui priteisti vietinę rinkliavą iš įpėdinio už 

laikotarpį po palikėjo mirties
411 3.4.5. Dėl draudimo mokesčių administratoriui mokestinio patikrinimo metu peržengti 

pavedime tikrinti nurodytą patikrinimo dalyką

 3.5. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
418 3.5.1. Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo valstybės 

tarnautojams ir tinkamo atsakovo tokiose bylose

 3.6. Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teisinių santykių
431 3.6.1. Dėl atsisakymo teikti antrinę teisinę pagalbą, pareiškėjui neapmokėjus nustatytų 

antrinės teisinės pagalbos išlaidų kitoje byloje
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 3.7. kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo 
srityje

439 3.7.1. Dėl turto vertintojų drausminės atsakomybės už veiksmus, atliktus iki 2011  m. 
birželio 22  d. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcijos įsigaliojimo 
(2012 m. gegužės 1 d.) 

 3.8. Administracinių bylų teisena
469 3.8.1. Dėl atstovo įgaliojimo paduoti atstovaujamųjų vardu apeliacinį skundą, kuris 

buvo pateiktas jau po šio procesinio veiksmo atlikimo
498 3.8.2. Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo sustabdant sprendimo, kuriuo 

užsienietis įpareigojamas savanoriškai išvykti, galiojimą
504 3.8.3. Dėl norminio administracinio akto tyrimo dalyko formulavimo
518 3.8.4. Dėl individualaus ginčo šalių neįtraukimo į norminės bylos nagrinėjimo procesą 

trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis
536 3.8.5. Dėl kreipimosi į teismą su prašymu pateikti išvadą tvarkos

II. AdmInIstrAcInė doktrInA

555 Agnė Andrijauskaitė, LL.M. teisė būti išklausytam – kelias geresnių 
administracinių procedūrų link

574 Jean-Marc Sauvé. subsidiarumas – dvipusė moneta?

III. InformAcInė dAlIs

587 1. lIetUVos VYrIAUsIoJo AdmInIstrAcInIo teIsmo prAktIkos, 
tAIkAnt teIsės GAUtI InformAcIJĄ IŠ VAlstYBės Ir sAVIVAldYBIų 
InstItUcIJų Ir ĮstAIGų ĮstAtYmo normAs, ApIBendrInImAs

658 2. specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo 
apžvalga

 2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
658 2.1.1. Dėl savivaldybės administracijos sprendimo panaikinti išduotą leidimą vežti 

keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais
659 2.1.2. Dėl techninę apžiūrą atliekančios įmonės ir šių įmonių asociacijos įpareigojimo 

pripažinti kitoje valstybėje atliktą motorinės transporto priemonės techninę apžiūrą
659 2.1.3. Dėl reikalavimo priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo patirtą žalą, 

atsiradusią dėl socialinio draudimo išmokų, mokėtų neteisėtai iš darbo atleistam 
darbuotojui

660 2.1.4. Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos išvados dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo, 
pateiktų ikiteisminio tyrimo institucijoms
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661 2.1.5. Dėl žalos, patirtos dėl įkalinimo įstaigoje kalinčio asmens sukčiavimo 
pasinaudojus neteisėtai turimu mobiliuoju telefonu, atlyginimo priteisimo iš Lietuvos 
valstybės

662 2.1.6. Dėl žalos priteisimo dėl savivaldybės veiksmų (neveikimo), nulėmusio mažesnį 
komunalinių atliekų patekimą į regioninį sąvartyną

 2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
663 2.2.1. Dėl atsisakymo atlyginti specialiojo liudytojo išlaidas, kurias jis patyrė 

atvykdamas ir dalyvaudamas ikiteisminio tyrimo metu atliktoje apklausoje
663 2.2.2. Dėl žalos, patirtos dėl per didelio mokinių skaičiaus mokyklos klasėje, atlyginimo
664 2.2.3. Dėl asmens įrašymo į Nacionalinio verslo konsultantų sąrašą
666 2.2.4. Dėl žalos atlyginimo, nustačius, kad teismo patalpos, kuriose dirbdavo asmuo, 

buvo užterštos gyvsidabriu
666 2.2.5. Dėl viešojo administravimo subjekto teismui teikiamos išvados dėl asmens 

tinkamumo būti globėju (rūpintoju)

 3. europos sąjungos teisingumo teismo sprendimų apžvalga
668 3.1. 2016  m. sausio 14  d. prejudicinis sprendimas byloje Grüne Liga Sachsen e.V. e.a. 

prieš Freistaat Sachsen (C-399/14)
674 3.2. 2016 m. birželio 2 d. prejudicinis sprendimas byloje „Polihim-SS“ EOOD prieš 

Nachalnik na Mitnitsa Svishtov (C-355/14)
680 3.3. 2016 m. sausio 20 d. prejudicinis sprendimas byloje DHL Express Srl ir DHL Global 

Forwarding SpA prieš Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (C-428/14)
685 3.4 2016 m. sausio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje UAB „E-turas“ ir kiti prieš 

Konkurencijos tarybą (C-74/14)
689 3.5. 2016 m. gegužės 4 d. sprendimai bylose Lenkijos Respublika prieš Europos 

Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą (C-358/14), Pillbox 38(UK) Limited prieš 
Secretary of State for Health (C-477/14) ir Philip Morris Brands SARL ir kt. prieš 
Secretary of State for Health (C-547/14)

 4. europos Žmogaus teisių teismo sprendimų apžvalga
694 4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2016 m. kovo 23 d. didžiosios kolegijos 

sprendimas byloje F. G. prieš Švediją (pareiškimo Nr. 43611/11)
695 4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2016 m. kovo 22 d. sprendimas byloje Guberina 

prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 23682/13) 
696 4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2016 m. birželio 14 d. sprendimas byloje Biržietis 

prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 49304/09)
697 4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2016 m. vasario 9 d. sprendimas byloje Meier 

prieš Šveicariją (pareiškimo Nr. 10109/14)
698 4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimas byloje 

Arbačiauskienė prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 2971/08)

 5. europos sąjungos valstybės tarybų ir administracinių teismų 
sprendimų apžvalga

701 5.1. 2016 m. kovo 22 d. Čekijos aukščiausiojo administracinio teismo sprendimas 
byloje Nr. 9 Azs 27/2016-37 
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701 5.2. 2016 m. balandžio 20 d. Suomijos aukščiausiojo administracinio teismo 
sprendimas byloje Nr. 1581/1/15 

702 5.3. 2016 m. kovo 31 d. Latvijos aukščiausiojo teismo sprendimas byloje Nr. SKA–25/2016 
703 5.4. 2016 m. vasario 17 d. Švedijos aukščiausiojo administracinio teismo sprendimas 

byloje Nr. 1385-15
704 5.5. 2016 m. balandžio 5 d. Vokietijos Federalinio administracinio teismo sprendimas 

byloje Nr. 1 C 3:15 

705 raidinė dalykinė rodyklė

709 santrumpos
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Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

1.1. dėl lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro ir lietuvos respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2003  m. spalio 21  d. įsakymu nr.  1V-380/V-618 
patvirtinto sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus 
tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, 
kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnams sąvado priedo sveikatos būklės reikalavimų asmenims, 
pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų 
profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų centrinės 
įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado 
taikymo paaiškinimų 36 punkto (2014  m. liepos 24  d. įsakymo nr.  1V-498/V-835 
redakcija) dalies teisėtumo

Atsižvelgiant į ginčijamą teisinį reguliavimą, įtvirtintą Sąvado taikymo paaiškini-
mų 36 punkte, aplinkybė, jog asmeniui yra atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, 
automatiškai lemia, kad naujas priimamasis / pareigūnas sveikatos būklės reikalavimų 
požiūriu yra netinkamas vidaus tarnybai pagal visas Sąvado skiltis (I, II ir III), t.  y. toks 
asmuo pripažįstamas fiziškai nepajėgus vykdyti bet kokias vidaus tarnybos funkcijas  
(40 punktas). 

Atsižvelgiant į nustatytos teisinės priemonės absoliutų pobūdį ir šios priemonės 
daromą reikšmingą poveikį asmens teisėms, vertintina, kad reikalavimas nebūti po en-
doprotezavimo operacijos, nesiejant to su tam tikrais aptariamos operacijos nulemtais 
asmens sveikatos sutrikimais ar kitomis pasekmėmis asmens sveikatai, kurios neleistų 
tinkamai vykdyti konkrečių funkcijų vidaus tarnybos sistemoje, yra nebūtina ir pertekli-
nė priemonė numatytiems tikslams pasiekti. Teisėtas tikslas – užtikrinti, kad vidaus tar-
nybos veiktų operatyviai, o darbas būtų sklandus – gali būti pasiektas nustatant ne taip 
griežtai asmens teises ribojančią teisinę priemonę. Asmens tinkamumas vidaus tarnybai 
po endoprotezavimo operacijos, paisant iš Konstitucijos išplaukiančio proporcingumo 
principo, turėtų priklausyti nuo Sąvado taikymo paaiškinimuose apibrėžtų šios operaci-
jos nulemtų asmens sveikatos sutrikimų (jų požymių) ar kitų pasekmių asmens sveikatos 
būklei. Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, jog Sąvado taikymo paaiškinimų  
36 punkte nustatytas teisinis reguliavimas tiek, kiek reikalavimas naujiems priimamie-
siems / pareigūnams nebūti po endoprotezavimo operacijos nėra siejamas su konkre-
čiais šios operacijos nulemtais asmens sveikatos sutrikimais ar kitokiomis pasekmėmis 
asmens sveikatai, negali būti vertinamas, kaip pagrindžiantis negalimumą atlikti konkre-
čius vidaus tarnybos sistemos pareigybėms priskirtus uždavinius bei funkcijas, todėl yra  
neproporcingas (44 punktas).
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I. Administracinių teismų praktika

Administracinė byla Nr. I-3-502/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00053-2015-4

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2016 m. vasario 11 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, suside-
danti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Arūno Dirvono, Artūro Drigoto (pranešėjas), 
Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovui 
Aleksandrui Naujūnui, atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsto-
vui Arūnui Sodonui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2015  m. rugsėjo 9  d. nutartį ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tro 2003  m. spalio 21  d. įsakymu Nr.  1V-380/V-618  „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų 
asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų 
profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siun-
timu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo (Dėl Sveikatos bū-
klės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mo-
kytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų 
centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado 
patvirtinimo)“ patvirtinto Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į 
vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, 
kitose Švietimo įstaigose Vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnams sąvado (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 
redakcija) priedo Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus 
tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose 
švietimo įstaigose Vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnams sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punktas tiek, kiek jame nustaty-
ta, kad nauji priimamieji ir pareigūnai po sąnario endoprotezavimo operacijos pripažįs-
tami netinkamais vidaus tarnybai, ir tiek, kiek jame nenustatyta, kad ekspertinis sprendi-
mas dėl pareigūnų tinkamumo vidaus tarnybai po sąnario endoprotezavimo operacijos 
yra priimamas ištyrus juos chirurgijos stacionare ir po išgijimo, neprieštarauja konstitu-
ciniams teisinės valstybės, proporcingumo ir asmenų lygybės principams.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą 
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(Nr.  A-3184-662/2015) pagal pareiškėjo J. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2015 m. birželio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 
pareiškėjo J. K. skundą atsakovui Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 
dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir turtinės žalos atlyginimo. Šios 
administracinės bylos nagrinėjimo metu priimta 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas nutarė pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos vi-
daus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 
21  d. įsakymu Nr.  1V-380/V-618  „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, preten-
duojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio moky-
mo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo (Dėl Sveikatos būklės reikalavimų 
asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reika-
lų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstai-
gos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo)“ 
patvirtinto Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, 
pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose Švietimo 
įstaigose Vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos 
pareigūnams sąvado (2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1V-291/V-308 redakcija) (to-
liau – ir Sąvadas, Sveikatos būklės reikalavimų sąvadas) priedo Sveikatos būklės reikala-
vimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus 
reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų centrinės 
įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado taikymo 
paaiškinimų (toliau – ir Sąvado taikymo paaiškinimai) 36.1 punkto tiek, kiek jame nu-
statyta, kad nauji priimamieji ir pareigūnai po sąnario endoprotezavimo operacijos pri-
pažįstami netinkamais vidaus tarnybai, ir tiek, kiek jame nenustatyta, kad ekspertinis 
sprendimas dėl pareigūnų tinkamumo vidaus tarnybai po sąnario endoprotezavimo ope-
racijos yra priimamas ištyrus juos chirurgijos stacionare ir po išgijimo, atitikties konsti-
tuciniams teisinės valstybės, proporcingumo ir asmenų lygybės principams.

2. Motyvuodamas savo abejonę dėl Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkto tei-
sėtumo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodo, kad individualioje admi-
nistracinėje byloje ginčas, be kita ko, kilo dėl Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėji-
mo valdybos viršininko 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. TE-610 ,,Dėl vidaus tarnybos 
kapitono J. K. atleidimo iš vidaus tarnybos“ teisėtumo ir pagrįstumo. Šiuo įsakymu pa-
reiškėjas buvo atleistas iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 
dalies 4  punktą, 56  straipsnio 1 dalį ir 57 straipsnį, taip pat atsižvelgiant į Sąvado 36.1 
punktą, pagal kurį pareiškėjas yra netinkamas tolesnei vidaus tarnybai pagal Sąvade nu-
statytų sveikatos būklės tinkamumo reikalavimų I, II, ir III skiltis. Individualioje admi-
nistracinėje byloje nustatyta, jog pareiškėjui 2014  m. gegužės 27  d. buvo atlikta kairio 
klubo sąnario endoprotezavimo operacija. Lietuvos Respublikos Vilniaus Universitetinės 
ligoninės medicinos dokumentų 2014 m. spalio 9 d. išraše Nr. 2014/24778 ligos anam-
nezėje dėl gydymo / darbo nurodyta, kad šiuo metu pacientas sveikas, gydymas nerei-
kalingas. Pareiškėjo tinkamumo užimtoms pareigoms sveikatos būklės reikalavimai nu-
statytini pagal Sąvado II skiltį. Sąvado 36 punkte nustatytos kaulų, kremzlių, raumenų, 
sausgyslių ir sąnarių lėtinės ligos ir jų padariniai. Sąvado 36.1 punkte yra įtvirtintos daž-
nai paūmėjančios arba progresuojančios, su ryškiu funkcijos sutrikimu ligos ir jų pada-
riniai, dėl kurių nauji priimamieji / pareigūnai pagal visas I, II, ir III skiltis pripažįstami 
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netinkamais tarnybai. Sąvado taikymo paaiškinimuose yra išdėstytos Sąvado taikymo 
ypatybės. Sąvado taikymo paaiškinimų 36 punkte aptartos kaulų, kremzlių, raumenų, 
sausgyslių ir sąnarių lėtinės ligos ir jų padariniai; apima lėtines atramos – judėjimo ap-
arato ligas, kilusias dėl ūmių ir lėtinių infekcijų, taip pat osteochondropatijas ir kitus su-
sirgimus. Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkte yra numatyta, kad šis punktas apima 
stambių kaulų ir sąnarių aktyvią, besivystančią tuberkuliozę su slenkančiais abscesais ir 
fistulėmis, osteomielitą su sekvestrinėmis ertmėmis, sekvestrais, ilgai neužgyjančiomis 
arba dažnai (1–2 kartus per metus) atsiveriančiomis fistulėmis, šlaunikaulio galvutės os-
teochondropatiją (Legg – Calve – Perthes liga) su dideliu funkcijos sutrikimu, didžiųjų 
sąnarių ryškią deformacinę osteoartrozę su dideliais morfologiniais pakitimais ir funk-
ciniais sutrikimais. Ekspertinis sprendimas, ar pareigūnai tinkami vidaus tarnybai, pri-
imamas ištyrus chirurgijos stacionare ir po išgijimo. Nauji priimamieji ir pareigūnai po 
sąnario endoprotezavimo operacijos pripažįstami netinkamais vidaus tarnybai.

3. Individualią administracinę bylą nagrinėjančio Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo nuomone, iš išdėstyto teisinio reguliavimo matyti, kad nuostata, jog „Nauji 
priimamieji ir pareigūnai po sąnario endoprotezavimo operacijos pripažįstami netinka-
mais vidaus tarnybai“ yra įtvirtinta Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkte, kuriame 
išdėstytos Sąvado 36.1 punkte numatyto atvejo „Kaulų, kremzlių, raumenų, sausgyslių 
ir sąnarių lėtinės ligos ir jų padariniai: dažnai paūmėjančios arba progresuojančios, su 
ryškiu funkcijos sutrikimu“ taikymo ypatybės. Kitaip tariant, sąnario endoprotezavimo 
operacija yra priskiriama prie dažnai paūmėjančių arba progresuojančių, su ryškiu funk-
cijos sutrikimu kaulų, kremzlių, raumenų, sausgyslių ir sąnarių lėtinių ligų ir jų padari-
nių. Kaip jau minėta, tuo atveju, kai yra nustatomos Sąvado 36.1 punkte numatytos ligos 
ir jų padariniai, tiek naujai priimami pareigūnai, tiek einantys pareigas pareigūnai pagal 
Sąvade nustatytų sveikatos būklės tinkamumo reikalavimų I, II, ir III skiltis yra pripažįs-
tami netinkamais tarybai. Taigi nuostatai, jog „Nauji priimamieji ir pareigūnai po sąnario 
endoprotezavimo operacijos pripažįstami netinkamais vidaus tarnybai“ esant įtvirtintai 
Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkte, pareigūnai ar naujai priimami pareigūnai, ku-
riems yra atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, visais atvejais yra prižįstami netin-
kamais vidaus tarnybai pagal Sąvade nustatytų sveikatos būklės tinkamumo reikalavimų 
I, II, ir III skiltis.

4. Norminę administracinę bylą inicijavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas taip pat pastebi, kad iš Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkto matyti, jog po 
vienų judėjimo aparato ligų, kilusių dėl ūmių ir lėtinių infekcijų, taip pat osteochondro-
patijos ir kitų susirgimų (stambių kaulų ir sąnarių aktyvios, besivystančios tuberkuliozės 
su slenkančiais abscesais ir fistulėmis, osteomielito su sekvestrinėmis ertmėmis, sekves-
trais, ilgai neužgyjančiomis arba dažnai (1–2 kartus per metus) atsiveriančiomis fistulė-
mis, šlaunikaulio galvutės osteochondropatijos (Legg – Calve – Perthes liga) su dideliu 
funkcijos sutrikimu, didžiųjų sąnarių ryškios deformacinės osteoartrozės su dideliais 
morfologiniais pakitimais ir funkciniais sutrikimais), ekspertinis sprendimas dėl parei-
gūnų tinkamumo vidaus tarnybai yra priimamas, ištyrus juos chirurgijos stacionare ir po 
išgijimo, tačiau sąnario endoprotezavimo operacijos atveju to nėra numatyta. Todėl nauji 
priimamieji / pareigūnai po sąnario endoprotezavimo operacijos galbūt atsiduria bloges-
nėje padėtyje, nei pareigūnai po judėjimo aparato ligų, kilusių dėl ūmių ir lėtinių infekci-
jų, taip pat osteochondropatijos ir kitų susirgimų.
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5. Pasak Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkto teisėtumą kvestionuojančio 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, konstitucinis teisinės valstybės principas 
suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams, inter 
alia tai, kad teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi būti grindžiami bendro pobūdžio 
nuostatomis (teisės normomis ir principais), kurias įmanoma taikyti visiems numaty-
tiems atitinkamų teisinių santykių subjektams; diferencijuotas teisinis reguliavimas turi 
būti grindžiamas tik atitinkamais teisės aktais reguliuojamų visuomeninių santykių su-
bjektų padėties objektyviais skirtumais; įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas 
teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluo-
tės turi būti tikslios, turi būti užtikrinama teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, 
teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių tuos pačius vi-
suomeninius santykius; nustatant teisinius apribojimus privalu paisyti protingumo rei-
kalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi 
būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuo-
tinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi var-
žyti asmens teisių labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; teisiškai reguliuojant visuo-
meninius santykius, privalu paisyti prigimtinio teisingumo reikalavimų, apimančių inter 
alia būtinumą užtikrinti asmenų lygybę įstatymui, teismui ir valstybės institucijoms ar 
pareigūnams, ir kt. (Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimas). Vidaus tarnybos 
statuto 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog vidaus tarnyba grindžiama įstatymo viršeny-
bės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo, karjeros, tarnybos ypatumų kom-
pensavimo, vienvaldiškumo ir kolegialumo, teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms, 
nuolatinio bendrųjų pareigūno pareigų vykdymo principais. Pagal to paties straipsnio 3 
dalį, atsižvelgiant į lygiateisiškumo principą, kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis turi 
lygias teises stoti į vidaus tarnybą, o pareigūno statusas negali būti ribojamas dėl parei-
gūno lyties, rasės, tautybės, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų 
ar pažiūrų. Konstitucijos 29 straipsnyje nustatyta, jog įstatymui, teismui ir kitoms vals-
tybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Šiomis Konstitucijos nuostatomis 
yra įtvirtintas visų asmenų lygybės principas. Jo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, 
ir juos taikant, ir vykdant teisingumą. Šis principas įpareigoja vienodus faktus teisiškai 
vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai. 
Tai – formalios teisinės lygybės principas. Šis konstitucinis principas nepaneigia to, kad 
įstatyme gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų katego-
rijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 1996 m. sausio 24 d. ir 
2000 m. gegužės 8 d. nutarimai). Konstitucinis asmenų lygybės principas būtų pažeidžia-
mas, jei tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skirta teisės norma, palyginti su kitais tos 
pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobū-
džio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai patei-
sintinas (Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimas).

6. Individualią administracinę bylą nagrinėjančiam Lietuvos vyriausiajam admi-
nistraciniam teismui kyla abejonių, ar toks reguliavimas, kuriuo nustatyta, jog nauji 
priimamieji / pareigūnai po sąnario endoprotezavimo operacijos yra pripažįstami ne-
tinkamais vidaus tarnybai (Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1  p.), taip pat tiek, kiek šis 
reguliavimas yra įtvirtintas Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1  punkte (t.  y. sąnario en-
doprotezavimo operacija yra priskiriama prie dažnai paūmėjančių arba progresuojančių, 
su ryškiu funkcijos sutrikimu kaulų, kremzlių, raumenų, sausgyslių ir sąnarių lėtinių ligų 
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ir jų padarinių ir tai lemia, jog nauji priimamieji / pareigūnai, kuriems atlikta sąnario en-
doprotezavimo operacija, laikomi netinkamais tarnybai pagal Sąvade nustatytų sveikatos 
būklės tinkamumo reikalavimų I, II, ir III skiltis), ir tiek, kiek nenustatyta, jog ekspertinis 
sprendimas dėl pareigūnų tinkamumo vidaus tarnybai po sąnario endoprotezavimo ope-
racijos yra priimamas, ištyrus juos chirurgijos stacionare ir po išgijimo, kas galbūt lemia, 
jog kitomis judėjimo aparato ligomis sergantys asmenys atsiduria geresnėje padėtyje nei 
tie, kuriems atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, nepažeidžia konstitucinių teisinės 
valstybės, proporcingumo ir asmenų lygybės principų.

II.

7. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, atsiliepimas, kuriame teigiama, kad nagrinėjama norminė administracinė byla 
galėtų būti nutraukiama, nes neliko ginčo dalyko.

8. Grįsdamas savo poziciją atsakovas atsiliepime nurodo, kad Sveikatos apsaugos 
ministerija, atsižvelgusi į pareiškėjo pranešimus dėl galimo Sąvado taikymo paaiškinimų 
36.1 punkto prieštaravimo Konstitucijai, kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministerijos speci-
alistą konsultantą ortopedijos traumatologijos klausimams prof. N. P. su prašymu pateik-
ti nuomonę dėl Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkte nustatyto teisinio reguliavimo. 
Prof. N. P. pateikė išvadas: ,,Klubo sąnario endoprotezavimo operacija yra radikali chi-
rurginio gydymo priemonė, sudaranti prielaidas žmogui pasveikti ir darbingumui atsta-
tyti, tačiau jokiu būdu nėra žmogų luošinanti intervencija, išskyrus tuos atvejus, kuomet 
paminėta intervencija, kaip ir bet kokia kita mažesnės ar didesnės apimties chirurgija, 
gali baigtis komplikacijomis ir turi įtakos paciento darbingumui. Iš PSDF Valstybės ski-
riamos milžiniškos išlaidos sąnarių endoprotezavimo priemonėms ir operacijoms nu-
kreiptoms tam, kad po minėtos chirurginės intervencijos pasveikęs žmogus galėtų būti 
pilnavertis šalies pilietis, grįžti į darbą bei pamiršti prieš tai buvusias kančias, tačiau ne 
tam, kad po tokio gydymo būtų pripažintas nedarbingu. Po klubo endoprotezavimo 
operacijų sąnario funkcija dažniausiai atsistato pilnai, o konkreti paciento pooperacinė 
klinikinė būklė būtų vertinama individualiai, pagal detalius reikalavimus jo darbiniams 
poreikiams. Dažnas pacientas po klubo endoprotezavimo operacijos sportuoja, slidinėja 
kalnuose ar dirba sunkų fizinį darbą, o tai kartais žymiai didesni krūviai operuotam są-
nariui nei žmogui, dirbančiam vidaus reikalų sistemoje“. Sveikatos apsaugos ministerijos 
specialistų konsultantų sąrašas yra patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rug-
sėjo 9 d. įsakymu Nr. V-688 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
specialistų konsultantų sąrašo patvirtinimo“. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos spe-
cialisto konsultanto pareiginių nuostatų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 
balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-28, 15 punktą, specialistas konsultantas pagal kompeten-
ciją konsultuoja Sveikatos apsaugos ministerijos specialistus. Sveikatos apsaugos minis-
terija 2015 m. rugsėjo 14 d. raštu kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, siūlydama keisti 
Sąvade įtvirtintą teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į atitinkamą vidaus tarnybos darbo po-
būdį, fizinį krūvį ir kitus reikšmingus faktorius, su kuriais susiduria pareigas atliekantys 
pareigūnai.

9. Papildomai atsiliepime nurodoma, kad vidaus reikalų ministro ir sveikatos ap-
saugos ministro 2012  m.  balandžio  6  d. įsakymo Nr.  1V-291/V-308 (kuriuo pakeistas 
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2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 patvirtintas Sąvadas) projektas Sveikatos 
apsaugos ministerijai buvo pateiktas derinti 2011 m. lapkričio 17 d. Atsižvelgdama į sie-
kiamo nustatyti teisinio reguliavimo specifiką, Sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų bei VšĮ Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių klinikų vadovus su prašymu pavesti šių asmenų sveika-
tos priežiūros įstaigų gydytojams specialistams pagal kompetenciją išnagrinėti 2012  m. 
balandžio 6  d. įsakymo Nr.  1V-291/V-308 projektą ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. 
Pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai teikę gydytojai specialistai pastabų 
dėl Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkto nenurodė.

III.

10. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo posėdyje, taip pat gautas atsakovo, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos, atsiliepimas, kuriame prašoma ginčijamą norminio administracinio akto 
nuostatą pripažinti teisėta. 

11. Atsiliepime nurodoma, kad Vidaus reikalų ministerija gavo Sveikatos apsaugos 
ministerijos 2015 m. rugsėjo 14 d. raštą Nr. (1.1.36-421)4-3291, kuriame informuojama, 
jog profesoriaus N. P. nuomone, ,,klubo sąnario endoprotezavimo operacija yra radikali 
chirurginio gydymo priemonė, sudaranti prielaidas žmogui pasveikti ir susigrąžinti dar-
bingumą, tačiau jokiu būdu nėra žmogų luošinanti intervencija, išskyrus atvejus, kai pa-
minėta intervencija baigiasi komplikacijomis ir turi įtakos paciento darbingumui. Po klu-
bo endoprotezavimo operacijų sąnario funkcija dažniausiai visiškai atsikuria, o konkreti 
paciento pooperacinė klinikinė būklė turėtų būti vertinama individualiai pagal detalius 
reikalavimus jo darbiniams poreikiams <...>“.

12. Atsiliepime taip pat teigiama, kad Vidaus reikalų ministerija asmens sveika-
tos priežiūros srityje veikia tik kaip pareigūnų sveikatos priežiūrą užtikrinanti valstybės 
institucija, todėl ji neturi kompetencijos vertinti endoprotezavimo operacijų įtakos pa-
reigūnų sveikatai. Vidaus reikalų ministerija šiuo metu rengia Sąvado ir Sąvado taikymo 
paaiškinimų pakeitimą, kuriame pareigūnai po endoprotezavimo operacijų bus tiriami 
tretinio lygio ortopedo–traumatologo, ir tik tretinio lygio ortopedui–traumatologui nu-
stačius jų sąnario funkcijos visišką atsistatymą ir pateikus rekomendaciją, kad leidžiamas 
fizinis krūvis be apribojimų, bus priimamas individualus sprendimas dėl tinkamumo 
vidaus tarnybai. Nauji priimamieji po sąnario endoprotezavimo operacijos ir toliau bus 
netinkami vidaus tarnybai pagal I skiltį, pagal II ir III skiltis sprendimas bus priimamas 
individualiai, įvertinus sąnario funkcijos sutrikimo laipsnį ir buvusį sergamumą.

13. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad statutiniai valstybės tarnautojai ir civi-
liai asmenys turi nevienodas fizines apkrovas ir dėl šių akivaizdžiai ne tik didesnių, bet 
ir specifinių fizinių apkrovų 2012  m.  balandžio  6  d. įsakymo Nr.  1V-291/V-308 redak-
cijoje buvo nustatytas draudimas statutiniams valstybės tarnautojams tarnauti po są-
nario endoprotezavimo procedūrų. Vidaus tarnybos faktoriai nėra tiesiog sunkus fizi-
nis darbas ar slidinėjimas. Vidaus tarnybos faktoriai, kurie gali neigiamai veikti asmens 
sveikatą bei endoprotezuoto sąnario protezo susidėvėjimą yra šie: ilgas buvimas šaltyje 
/ karštyje, bėgimas nevienodu greičiu, keičiant trajektorijas, nelygiais paviršiais, laiptais, 
grūmimosi veiksmai, kurių metu kojos gali būti sukamos tiek į išorę, tiek į vidų, tūpimosi 
veiksmai, didelių svorių nešimas, didelių svorių tempimas susilenkus, buvimas drėgnose 
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patalpose, šokinėjimas abejomis ir atskirai kiekviena koja. Visi šie faktoriai gali turėti 
įtakos endoprotezuoto sąnario funkcijoms, kaip ir greitesniam endoprotezo susidėvėji-
mui. Statutiniai valstybės tarnautojai ne tik privalo vykdyti savo pareigas pagal pareigy-
bių aprašymus (pvz., pagal III skilčiai priskirtas funkcijas), bet ir laikyti fizinio pasiruoši-
mo normatyvus. Be to, iškilus viešojo saugumo grėsmei, jie privalo užtikrinti reikalingas 
funkcijas, t.  y. sulaikyti pažeidėjus, užkardyti nusikalstamas veikas. Todėl nuostata, kad 
pareigūnai po sąnario endoprotezavimo operacijos pripažįstami netinkamais vidaus tar-
nybai buvo priimta, siekiant tausoti pareigūno sveikatą, išvengti nepagrįstos rizikos svei-
katai, žalos atsiradimo, ginčijama nuostata yra palanki tolesnei gyvenimo kokybei.

14. Vidaus reikalų ministerija taip pat paaiškina, kad šiuo metu rengiamoje Sąvado 
ir Sąvado taikymo paaiškinimų redakcijoje derinama tokia redakcija: ,,34. Kaulų, kremz-
lių, raumenų, sausgyslių ir sąnarių lėtinės ligos ir jų padariniai Artropatijos. Osteopatijos 
ir chondropatijos. Kitos jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos. Įgimta klubo 
sąnario deformacija. Įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos bei defor-
macijos. Persirgtų atramos – judėjimo aparato ligų padariniai. M00-M25, M80-M94, 
M95-M99, Q65-Q79. 34.3 punktui priskiriami persirgtų atramos – judėjimo aparato ligų 
padariniai, kai pasibaigęs uždegiminis ir distrofinis procesai, o funkcija truputį sutrikusi. 
Osteomielitinis procesas laikomas pasibaigusiu, jei per dvejus ir daugiau metų nepasitai-
ko paūmėjimų ir kai nėra sekvestrinių ertmių bei sekvestrų. 34.3 punktui priskiriamos ir 
sąnario endoprotezavimo operacijos pasekmės, kai sąnario funkcijos sutrikimas yra len-
gvas (nedidelis) ar be funkcijos sutrikimo. Nauji priimamieji tinkami, kai sąnario funkci-
ja nesutrikusi“. Sąvado lentelės redakcija siūloma tokia:

34. Kaulų, kremzlių, 
raumenų, sausgyslių ir 
sąnarių lėtinės ligos ir jų 
padariniai

34.3. su lengvu 
(nedideliu) judėjimo 
funkcijos sutrikimu

nauji priimamieji
netinkami tinkamumas 

individualus
tinkamumas 
individualus

pareigūnai
tinkamumas 
individualus

tinkamumas 
individualus

tinkami

15. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad ji, atsižvelgdama į Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir jos konsultantų nuomonę, suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, 
planuoja tobulinti teisinį Sąvado reguliavimą ir tikisi ne teismo tvarka pakeisti Sąvado 
nuostatas, t. y. vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. 
įsakymą Nr. 1V-380/V-618 išdėstyti nauja redakcija.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

16. Nagrinėjamoje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl norminio admi-
nistracinio akto – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2003  m.  spalio  21  d. įsakymu Nr.  1V-380/V-618 patvir-
tinto Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą,  
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pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo 
įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams 
sąvado – priedo Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus 
tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose 
švietimo įstaigose Vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnams sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkte įtvirtinto teisinio regu-
liavimo teisėtumo.

17. Sveikatos būklės reikalavimų sąvadas skirtas nustatyti sveikatos būklės reikala-
vimus, kuriuos turi atitikti asmenys, pretenduojantys stoti į vidaus tarnybą, pageidaujan-
tys mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus 
reikalų ministerijos siuntimu, taip pat vidaus tarnybos sistemos pareigūnai. Sąvado taiky-
mo paaiškinimuose, kuriuose įtvirtinta šioje byloje kvestionuojama nuostata, išdėstytos 
Sąvade nurodytų sveikatos būklės reikalavimų taikymo ypatybės.

18. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-380/V-618 preambulėje nurody-
ta, kad Sveikatos būklės reikalavimų sąvadas patvirtintas, vadovaujantis Vidaus tarnybos 
statuto 6 straipsnio 1 dalies 4 punktu. Vidaus tarnybos statuto (statuto redakcija, galiojusi 
iki 2016 m. sausio 1 d.) 6 straipsnyje nustatomi reikalavimai asmeniui, pretenduojančiam 
į vidaus tarnybą. Pagal šio straipsnio 1 dalies 4 punktą, pretenduojantis į vidaus tarnybą 
asmuo turi, be kita ko, būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarny-
boje. Sveikatos būklės reikalavimus nustato vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos minis-
trai. Taigi Sveikatos būklės reikalavimų sąvadas patvirtintas, realizuojant Vidaus tarnybos 
statuto (statuto redakcija, galiojusi iki 2016 m. sausio 1 d.) 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte 
įtvirtintą įstatymų leidėjo pavedimą vidaus reikalų ministrui ir sveikatos apsaugos minis-
trui nustatyti sveikatos būklės reikalavimus, taikomus inter alia vidaus tarnybos sistemos 
pareigūnams.

19. Norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribas paprastai apibrėžia pareiš-
kėjo pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumen-
tai. Kai pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalį, į administra-
cinį teismą kreipiasi individualią bylą nagrinėjantis teismas, šio teismo nutartis, kuria 
prašoma ištirti norminio administracinio akto (ar jo dalies), kuris turėtų būti taikomas 
nagrinėjamoje byloje, teisėtumą, yra tas procesinis dokumentas, kuris apibrėžia iškelia-
mos norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką bei ribas. Kadangi tokiais atve-
jais tyrimas atliekamas dėl norminio administracinio akto teisėtumo, susijusio su indivi-
dualia byla, tyrimo dalykas ir ribos minėtoje teismo nutartyje turėtų būti apibrėžiamos, 
atsižvelgiant į individualioje byloje keliamo ginčo dalyką ir ribas.

20. Nagrinėjamu atveju individualioje administracinėje byloje ginčas kilo dėl vi-
daus tarnybos pareigūno atleidimo iš Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo val-
dybos vidaus tarnybos kapitono pareigų teisėtumo. Šios bylos medžiagoje esantys duo-
menys patvirtina, kad pareigūnas iš vidaus tarnybos buvo atleistas viršininko 2014  m. 
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. TE-610. Įsakymas priimtas, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicininės ekspertizės komi-
sijos (toliau – ir CMEK) 2014  m. rugsėjo 29  d. Specializuotosios medicininės eksper-
tizės ligos liudijimą Nr.  3796, kuriame nustatyta diagnozė pagal TLK-10-AM: Z98.8.; 
H52.1; L90.50; J31.2 ir priimtas sprendimas, kad pagal Sąvado taikymo paaiškinimų  
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36.1 punktą, pareigūnas (pareiškėjas) yra netinkamas tolesnei vidaus tarnybai pagal 
Sąvade nustatytų sveikatos būklės tinkamumo reikalavimų I, II ir III skiltis.

21. Kolegialių institucijų 2003 m.  spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 patvir-
tintas Sąvadas buvo ne kartą keičiamas, be kita ko, vidaus reikalų ministro ir sveikatos 
apsaugos ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-291/V-308 išdėstant jį nauja 
redakcija. CMEK sprendimo, kad pareiškėjas individualioje administracinėje byloje nėra 
tinkamas vidaus tarnybai, priėmimo metu (2014 m. rugsėjo 29 d.) ir pareigūno atleidimo 
iš vidaus tarnybos metu (2014 m. rugsėjo 30 d.) galiojo Sąvadas, kurio pakeitimai buvo 
patvirtinti vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsa-
kymu Nr. 1V-498/V-835. Būtent minėtos redakcijos Sąvadas taikytinas, nagrinėjant indi-
vidualią administracinę bylą, ir yra šios norminės administracinės bylos dalykas.

22. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija at-
siliepime išdėstė poziciją, jog nagrinėjama norminė administracinė byla turėtų būti nu-
traukiama, nes planuojama Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkte įtvirtintą teisinį re-
guliavimą iš esmės pakeisti, šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad kai dėl norminio 
administracinio akto teisėtumo patikros į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą krei-
piasi individualią bylą nagrinėjantis teismas, ginčijamo teisinio reguliavimo panaikini-
mas ar esminis pakeitimas nėra kliūtis Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 
ištirti norminio administracinio akto ar jo dalies, taikytinos konkrečioje individualioje 
administracinėje byloje susiklosčiusiems teisiniams santykiams, atitiktį aukštesnės galios 
teisės aktams. Todėl Sveikatos apsaugos ministerijos argumentas, kad nagrinėjamu atveju 
neliko ginčo dalyko, net jeigu bylos nagrinėjimo metu ir būtų paaiškėję, kad ginčijamas 
teisinis reguliavimas yra pakitęs (be to, toks faktas byloje nenustatytas), negali būti laiko-
mas pagrįstu.

23. Sąvado taikymo paaiškinimų 36 punkte reglamentuojama:
,,36. Kaulų, kremzlių, raumenų, sausgyslių ir sąnarių lėtinės ligos ir jų padariniai. 

Apima lėtines atramos – judėjimo aparato ligas, kilusias dėl ūmių ir lėtinių infekcijų, taip 
pat osteochondropatijas ir kitus susirgimus.

36.1 punktas apima stambių kaulų ir sąnarių aktyvią, besivystančią tuberkuliozę su 
slenkančiais abscesais ir fistulėmis, osteomielitą su sekvestrinėmis ertmėmis, sekvestrais, 
ilgai neužgyjančiomis arba dažnai (1–2 kartus per metus) atsiveriančiomis fistulėmis, 
šlaunikaulio galvutės osteochondropatiją (Legg – Calve – Perthes liga) su dideliu funk-
cijos sutrikimu, didžiųjų sąnarių ryškią deformacinę osteoartrozę su dideliais morfologi-
niais pakitimais ir funkciniais sutrikimais. Ekspertinis sprendimas, ar pareigūnai tinkami 
vidaus tarnybai, priimamas ištyrus chirurgijos stacionare ir po išgijimo.

Nauji priimamieji ir pareigūnai po sąnario endoprotezavimo operacijos pripažįsta-
mi netinkamais vidaus tarnybai.

36.2 punktui priskiriama apribota kaulų ir sąnarių tuberkuliozė, chirurginės in-
tervencijos dėl tuberkuliozės padariniai, vidutiniškai sutrikusi funkcija, vidutiniškai 
pasireiškianti vieno didžiųjų sąnarių deformuojanti osteoartrozė, lydima skausmų ir 
funkcijos sutrikimo, retai paūmėjantis osteomielitas (vieną kartą per 2 metus ir rečiau). 
Pirminis lėtinis osteomielitas, besivystanti osteochondropatija. Pasibaigus osteomielitui 
ir (ar) distrofiniam procesui, ar pareigūnas tinkamas vidaus tarnybai, sprendžiama atsi-
žvelgus į anatominių pakitimų lokalizaciją ir funkcijos sutrikimą.

Esant Osgud–Šliaterio ligai, kai osteodistrofinis procesas pasibaigia blauzdikaulių 
šiurkštumų osteoporoze arba sekvestracija, taikomas Sąvado 36.2 punktas.
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36.3 punktui priskiriami persirgtų atramos – judėjimo aparato ligų padari-
niai, kai pasibaigęs uždegiminis ir distrofinis procesai, o funkcija truputį sutrikusi. 
Osteomielitinis procesas laikomas pasibaigusiu, jei per dvejus ir daugiau metų nepasitai-
ko paūmėjimų ir kai nėra sekvestrinių ertmių bei sekvestrų”.

24. Taigi, kaip matyti, Sąvado taikymo paaiškinimų 36 punkte nurodoma, kokios 
ligos ir kiti susirgimai priklauso kaulų, kremzlių, raumenų, sausgyslių ir sąnarių lėtinių 
ligų bei jų padarinių kategorijai, priskiriant šias ligas ir jų padarinius atitinkamai prie 
36.1, 36.2 arba 36.3 punkto. Nurodytoje nuostatoje taip pat pateikiami paaiškinimai dėl 
minėtų ligų ar susirgimų, jų padarinių požymių bei kriterijų, siejamų su (ne)tinkamumu 
vidaus tarnybai.

25. Vertinant tai, kad Sąvado taikymo paaiškinimuose yra išdėstytos Sąvado taiky-
mo ypatybės, ginčijamame Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punkte įtvirtintas teisinis 
reguliavimas aiškintinas neatsiejamai nuo Sąvade, inter alia jo 36 punkte, įtvirtinto teisi-
nio reguliavimo.

26. Sveikatos būklės reikalavimų sąvade vidaus tarnybos sistemos pareigūnų svei-
katos būklės tinkamumo reikalavimai nustatomi, atsižvelgiant į tai, kokias funkcijas 
naujas priimamasis / pareigūnas siekia atlikti ar atlieka. Pagal tai sveikatos būklės reika-
lavimai skirstomi į tris (I, II, III) skiltis, kurias paaiškinančios nuostatos pateiktos atitin-
kamai Sąvado 2, 3 ir 4 išnašose.

27. Sąvado 36 punkte įtvirtinta:
36. Kaulų, kremzlių, raumenų, 
sausgyslių ir sąnarių lėtinės 
ligos ir jų padariniai:
36.1. dažnai paūmėjančios arba 
progresuojančios, su ryškiu 
funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami netinkami netinkami

36.2. retai paūmėjančios, 
vidutiniškai trikdančios 
funkcijas; 

nauji priimamieji5

netinkami netinkami netinkami
pareigūnai

tinkamumas 
individualus

tinkamumas 
individualus

tinkamumas 
individualus

36.3. su lengvu (nedideliu) 
funkcijos sutrikimu.

nauji priimamieji5

netinkami netinkami tinkamumas 
individualus

pareigūnai
tinkamumas 
individualus

tinkamumas 
individualus tinkami

28. Matyti, kad pagal Sąvado 36 punktą, kaulų, kremzlių, raumenų, sausgyslių ir 
sąnarių lėtinės ligos bei jų padariniai skiriami į tris nuo ligos ar jos padarinių sunkumo 
laipsnio priklausančias kategorijas: dažnai paūmėjančias arba progresuojančias, su ryš-
kiu funkcijos sutrikimu (36.1  p.); retai paūmėjančias, vidutiniškai trikdančias funkcijas 
(36.2 p.); su lengvu (nedideliu) funkcijos sutrikimu ligas ar jų padarinius (36.3 p.). Prie 
dažnai paūmėjančių arba progresuojančių, su ryškiu funkcijos sutrikimu ligų kategorijos 
(Sąvado 36.1 p.) nurodyta, kad nauji priimamieji / pareigūnai pagal visas Sąvado skiltis 
(I, II, III skiltis) yra netinkami vidaus tarnybai. Prie retai paūmėjančių, vidutiniškai trik-
dančių funkcijas ligų kategorijos (Sąvado 36.2 p.) nurodyta, kad nauji priimamieji pagal 
visas Sąvado skiltis (I, II, III skiltis) yra netinkami vidaus tarnybai, o pareigūnų tinka-
mumas yra individualus. Prie lengvus (nedidelius) funkcijos sutrikimus nulemiančių ligų 
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(Sąvado 36.3 p.) nurodyta, kad nauji priimamieji pagal I ir II Sąvado skiltis yra netinkami 
vidaus tarnybai, pagal III Sąvado skiltį naujo priimamojo tinkamumas vidaus tarnybai 
vertinamas individualiai, pareigūnų tinkamumas pagal Sąvado I ir II skiltis yra vertina-
mas individualiai, o pagal Sąvado III skiltį tokie pareigūnai yra pripažįstami tinkamais 
vidaus tarnybai. Vadinasi, atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, naujų priimamųjų 
/ pareigūnų, sergančių kaulų, kremzlių, raumenų, sausgyslių ar sąnarių lėtinėmis ligomis 
(ar patiriančių šių ligų padarinius), tinkamumas eiti pareigas vidaus tarnyboje priklau-
so nuo to, kokioms vidaus tarnybos funkcijoms atlikti (pagal kurią Sąvado skiltį) naujų 
priimamųjų / pareigūnų sveikatos būklė yra tikrinama ir prie kurio Sąvado 36 punkto 
papunkčio – 36.1, 36.2 ar 36.3 – konkrečiai įvardinta liga ar jos padarinys priskiriamas 
pagal Sąvado taikymo paaiškinimų 36 punktą. 

29. Nuostata ,,Nauji priimamieji ir pareigūnai po sąnario endoprotezavimo ope-
racijos pripažįstami netinkamais vidaus tarnybai“ įtvirtinta Sąvado taikymo paaiškinimų 
36.1 punkte. Tai reiškia, kad šis atvejis priskiriamas dažnai paūmėjančių arba progresuo-
jančių, su ryškiu funkcijos sutrikimu ligų ar jų padarinių kategorijai. Taigi pagal Sąvado 
taikymo paaiškinimų 36.1 punktą, aiškinamą kartu su Sąvado 36 punkte nustatytu teisi-
niu reguliavimu, nauji priimamieji / pareigūnai, kuriems yra atlikta sąnario endoprote-
zavimo operacija, yra pripažįstami netinkamais vidaus tarnybai pagal Sąvade nustatytų 
sveikatos būklės tinkamumo reikalavimų I, II ir III skiltis.

30. Kaip matyti iš 2015 m. rugsėjo 9 d. nutarties, Lietuvos vyriausiasis administ-
racinis teismas suabejojo Sąvado taikymo paaiškinimų 36.1 punktu tiek, kiek jame nu-
statyta, kad nauji priimamieji / pareigūnai po sąnario endoprotezavimo operacijos yra 
pripažįstami netinkamais vidaus tarnybai, taip pat tiek, kiek šiame punkte nenustatyta, 
jog ekspertinis sprendimas dėl pareigūnų tinkamumo vidaus tarnybai po sąnario en-
doprotezavimo operacijos yra priimamas, ištyrus juos chirurgijos stacionare ir po išgiji-
mo. Iš minėtos nutarties motyvų aišku, kad teisiniu reguliavimu abejojama tuo aspektu, 
kiek asmens sveikatos būklės tinkamumas vidaus tarnybai tam tikrais atvejais nėra ver-
tinamas individualiai, priklausomai nuo konkrečių vidaus tarnybos funkcijų. Nutartyje 
taip pat paaiškinta, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kyla abejonių, 
ar teisėtai sąnario endoprotezavimo operacija priskiriama prie Sąvado taikymo paaiškini-
mų 36.1 punkto. Tai reiškia, kad kvestionuojama, ar šis atvejis neturėtų būti priskiriamas 
prie Sąvado taikymo paaiškinimų 36.2 arba 36.3 punkto. Todėl, vertinant teisinio regulia-
vimo, įtvirtinto Sąvado taikymo paaiškinimuose, specifiką (inter alia juridinės technikos 
požiūriu), tyrimas šioje norminėje administracinėje byloje atliktinas, atsižvelgiant į visą 
Sąvado taikymo paaiškinimų 36 punktą. Taigi 2015  m. rugsėjo 9  d. nutartyje išdėstyta 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo abejonė traktuotina, kaip kelianti klausimą 
dėl Sąvado taikymo paaiškinimų 36 punkto teisėtumo tiek, kiek pagal jame nustatytą tei-
sinį reguliavimą, nauji priimamieji / pareigūnai po sąnario endoprotezavimo operacijos 
visais atvejais yra pripažįstami netinkamais vidaus tarnybai.

V.

31. Individualią administracinę bylą nagrinėjantis Lietuvos vyriausiasis admini-
stracinis teismas suabejojo ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi konstituciniams 
teisinės valstybės, proporcingumo ir asmenų lygybės principams. Vertinant, ar kvestio-
nuojama norminio administracinio akto nuostata atitinka proporcingumo reikalavimus, 
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pažymėtina, kad Sveikatos būklės reikalavimų sąvadas reglamentuoja teisinius santykius, 
susijusius su viena svarbiausių asmens gyvenimo sferų – jo darbine veikla, daugiausiai 
lemiančia šio asmens socialinę, materialinę padėtį, psichologinę, dvasinę žmogaus savi-
jautą. Nuo Sąvado turinio, t. y. jame įtvirtintų sveikatos būklės reikalavimų priklauso, ar 
konkretus asmuo įgis galimybę užsiimti šia veikla ir eiti tam tikras pareigas vidaus tarny-
bos sistemoje.

32. Tiek naujiems priimamiesiems, tiek priimtiems į vidaus tarnybą pareigūnams 
visą jų tarnybos einant statutines pareigas laikotarpį galioja reikalavimas būti vidaus 
tarnybai tinkamos sveikatos būklės, t.  y. atitikti Sąvade įtvirtintus sveikatos būklės rei-
kalavimus. Vidaus tarnybos statuto (statuto redakcija, galiojusi iki 2016 m. sausio 1 d.) 
16 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad esant Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 
išvadai, kad pareigūnas dėl sveikatos būklės negali eiti savo pareigų, vidaus reikalų įs-
taigos vadovas turi teisę perkelti pareigūną į kitas lygiavertes pareigas, kurias pareigū-
nas gali eiti pagal savo sveikatos būklę toje pačioje vidaus reikalų įstaigoje ar, vidaus 
reikalų įstaigų vadovams suderinus, kitoje atitinkamoje vidaus reikalų įstaigoje. Pagal 
Vidaus tarnybos statuto (statuto redakcija, galiojusi iki 2016 m. sausio 1 d.) 53 straipsnio 
1 dalies 4 punktą, pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos, kai negali tarnauti dėl svei-
katos būklės, esant atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai. Iš to, 
kas išdėstyta, išplaukia, kad atitikimas sveikatos būklės reikalavimams yra viena iš spe-
cialiųjų sąlygų, leidžiančių asmeniui užimti tam tikras pareigas vidaus tarnyboje ir tęsti 
tarnybą šioje sistemoje. CMEK priėjus prie išvados, kad pareigūno sveikata pagal Sąvade 
nustatytus reikalavimus nėra tinkama vidaus tarnybai, tai lemia šio asmens teisinio sta-
tuso pasikeitimą (perkėlimo į kitas vidaus tarnybos sistemos pareigas atveju) arba nei-
giamų teisinių pasekmių atsiradimą (atleidimo iš vidaus tarnybos atveju). Taigi nustatant 
konkrečius sveikatos būklės reikalavimus, iš esmės yra apibrėžiamos asmens teisės užimti 
pareigas ir tęsti jas vidaus tarnyboje įgyvendinimo ribos.

33. Oficiali konstitucinė doktrina suponuoja, kad piliečio konstitucinė teisė lygio-
mis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą, įtvirtinta Konstitucijos 
33 straipsnio 1 dalyje, yra kiekvieno asmens konstitucinės teisės laisvai pasirinkti dar-
bą, numatytos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje, atmaina, šios dvi konstitucinės tei-
sės yra susijusios kaip lex specialis su lex generalis (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruo-
džio 13 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 48 straipsnio 
pirmosios dalies nuostata, kad ,,kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei 
verslą“, reiškia objektyvizuotą (įstatymo laiduojamą) galimybę savo nuožiūra, t.  y. lais-
vai apsisprendžiant, pasirinkti užsiėmimo rūšį. Tačiau dirbant sudėtingą darbą, reika-
linga tam tikra kvalifikacija, profesinės žinios ir įgūdžiai, todėl atitinkami reikalavimai 
asmenims, pretenduojantiems dirbti sudėtingą ar atsakingą darbą, laikomi natūraliais 
ir paprastai yra visuotinai pripažįstami (Konstitucinio Teismo 1996 m. liepos 10 d. nu-
tarimas). Sudarydamas teisines prielaidas įgyvendinti teisę laisvai pasirinkti darbą bei 
verslą, įstatymų leidėjas turi įgaliojimus, atsižvelgdamas į darbo pobūdį, nustatyti teisės 
laisvai pasirinkti darbą įgyvendinimo sąlygas; tai darydamas jis turi paisyti Konstitucijos 
(Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas). Taip pat pripažįstama, kad teisės 
aktais gali būti nustatyti specialūs reikalavimai asmenims, siekiantiems tam tikrų parei-
gų valstybės tarnyboje ar konkrečioje valstybės ar savivaldybės įstaigoje – specialiosios 
sąlygos siekiantiems tam tikrų pareigų valstybės tarnyboje. Šios specialiosios stojimo į 
valstybės tarnybą sąlygos gali būti diferencijuojamos pagal atitinkamų pareigų valstybės 
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tarnyboje turinį. Tačiau nustatant tokius specialiuosius stojimo į valstybės tarnybą rei-
kalavimus, turi būti paisoma Konstitucijos normų ir principų, aukštesnės galios tei-
sės aktų, tokie reikalavimai turi būti konstituciškai pateisinami (Konstitucinio Teismo 
2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d., 2008 m. sausio 22 d. nutarimai). Taigi 
pagal Konstituciją specialieji reikalavimai, nagrinėjamu atveju susiję su pareigūno sveika-
tos būkle, nelaikomi per se prieštaraujančiais žmogaus teisei laisvai pasirinkti darbą, ap-
imančiai ir asmens konstitucinę teisę lygiomis sąlygomis stoti į valstybinę tarnybą (inter 
alia vidaus tarnybą) bei išlaikyti užimamas arba kitas pareigas joje. Tačiau Konstitucija 
suponuoja ir tai, kad įstatymų leidėjas ar kitas pagal įstatymą įgaliotas teisėkūros subjek-
tas, nustatydamas konkrečius specialiuosius reikalavimus, inter alia susijusius su asmens 
sveikata, kurie savo esme yra vienas iš asmenų teisės lygiomis sąlygomis stoti į valstybi-
nę tarnybą (taip pat vidaus tarnybą) ir išlaikyti valstybės tarnautojo (taip pat vidaus tar-
nybos sistemos pareigūno) statusą ribojimų, privalo paisyti reikalavimo, kad tokios as-
mens konstitucinių teisių įgyvendinimo ribas apibrėžiančios sąlygos būtų konstituciškai 
pagrįstos. 

34. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas savo nutari-
muose ne kartą yra nurodęs, jog pagal Konstituciją riboti konstitucinių žmogaus teisių 
ir laisvių įgyvendinimą galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ri-
bojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises 
bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; 
ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konsti-
tucinio proporcingumo principo (pvz., Konstitucinio Teismo 2004  m.  gruodžio  29  d., 
2009 m. gruodžio 11 d. nutarimai).

35. Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo praktiką ir sprendžiant, ar konkre-
tus teisėkūros aktas nepažeidžia konstitucinio proporcingumo principo, kaip vieno iš 
konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, būtina įvertinti, ar įstatyme numa-
tytos priemonės atitinka teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, ar šios priemonės yra 
būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir ar šios priemonės nevaržo asmens teisių ir lais-
vių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (pvz., Konstitucinio Teismo 
2009 m. gruodžio 11 d., 2014 m. balandžio 14 d. ir kt. nutarimai).

36. Europos Žmogaus Teisių Teismo bylose paprastai taip pat vertinama, ar yra iš-
laikomas proporcingas pasirinktų priemonių ir siekiamo teisėto tikslo santykis, t.  y. ar 
egzistuoja protinga pusiausvyra tarp siekiamo tikslo ir taikomų priemonių (pvz., Europos 
Žmogaus Teisių Teismo 2006 m. birželio 20 d. sprendimo byloje Zarb Adami prieš Maltą 
(pareiškimo Nr.  17209/02), 72  p., 2010  m. kovo 29  d. sprendimo byloje Depalle prieš 
Prancūziją (pareiškimo Nr. 34044/02), 83 p.).

37. Proporcingumo principas, nustatant teisinio reguliavimo priemones, laiko-
mas vienu iš svarbiausių Europos Sąjungos teisės imperatyvų, reikalaujančių, kad teisės 
nuostata nustatytos priemonės būtų tinkamos atitinkamais teisės aktais siekiamiems 
teisėtiems tikslams įgyvendinti ir neviršytų to, kas būtina jiems pasiekti (pvz., Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimo byloje Marks & Spencer 
plc prieš David Halsey (Her Majesty‘s Inspector of Taxes), C-446/03, 35 p., 2011 m. gegu-
žės 12 d. sprendimo byloje Liuksemburgas prieš Parlamentą ir Tarybą, C-176/09, 61 p., 
2012 m. kovo 13 d. sprendimo byloje Melli Bank prieš Tarybą, C-380/09 P, 52 p.). Kiek 
tai susiję su tam tikrais profesiniais reikalavimais, pagal Europos Sąjungos teisę tokie 
reikalavimai taip pat yra vertinami pagal proporcingumo kriterijų. Europos Sąjungos 
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Teisingumo Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad keliamas reikalavimas yra teisėtas, 
jeigu dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų toks 
reikalavimas yra būtinas ir lemiantis profesinis reikalavimas, konkrečiu reikalavimu 
siekiamas tikslas yra teisėtas, o reikalavimas – proporcingas (pvz., Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo 1986  m.  gegužės  15  d. sprendimo byloje Marguerite Johnston prieš 
Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, 38  p., 2000  m.  sausio  11  d. 
sprendimo Tanja Kreil prieš Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, 25 p.). Kaip nurodyta 
byloje Mario Vital Pérez prieš Ayuntamiento de Oviedo, konkrečių fizinių pajėgumų turė-
jimas gali būti laikomas „esminiu ir lemiamu profesiniu reikalavimu“, kaip jis supranta-
mas pagal 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo 
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 4 straipsnio 1 dalį, ka-
dangi fizinis nepasirengimas vykdant kai kurias vietos policijos pareigūnų funkcijas gali 
lemti reikšmingas pasekmes ne tik patiems policijos pareigūnams ir tretiesiems asme-
nims, bet ir viešosios tvarkos palaikymui. Siekis užtikrinti policijos tarnybų operatyvumą 
ir sklandžią veiklą, nustatant tokius reikalavimus, vertinamas kaip teisėtas tikslas pagal 
minėtą Direktyvą 2000/78, tačiau turi būti tikrinama, ar su konkrečiu asmens amžiumi 
susijęs reikalavimas yra proporcinga priemonė, t. y. ar konkreti amžiaus riba yra tinkama 
nustatytam tikslui pasiekti ir neviršija to, kas būtina jam įgyvendinti (ar vietos policijos 
pareigūno funkcijoms vykdyti reikalaujami konkretūs fiziniai pajėgumai neatsiejamai 
susiję su tam tikra amžiaus grupe ir jų negali turėti vyresni nei tam tikro amžiaus as-
menys) (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo byloje  
Mario Vital Pérez prieš Ayuntamiento de Oviedo, C-416/13, 38–48  p., taip pat  
žr. 2010  m.  sausio  12  d. sprendimo byloje Colin Wolf prieš Stadt Frankfurt am Main, 
C-229/08, 35–42 p., 2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimo byloje Reinhard Prigge ir kt. prieš 
Deutsche Lufthansa AG, C-447/09, 65–70 p.) 

38. Taigi teisėkūros subjektas, reguliuodamas visuomeninius santykius, nagrinė-
jamu atveju susijusius su specialiais reikalavimais asmenims, siekiantiems eiti pareigas 
vidaus tarnybos sistemoje, privalo paisyti inter alia reikalavimo parinkti tik proporcin-
gas teisines priemones, t. y. nustatyti tik tokius sveikatos būklės reikalavimus, kurie yra 
tinkami (atitinka keliamus tikslus ir padeda juos pasiekti), būtini (neviršija to, kas bū-
tina tikslui pasiekti), taip pat nevaržo asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu 
reikia tikslams pasiekti (yra užtikrinama tinkama (sąžininga) viešųjų ir privačių interesų 
pusiausvyra).

39. Vidaus tarnybos paskirtis veiksmingai užtikrinti viešojo intereso visuomenės 
saugumo srityje įgyvendinimą, vidaus tarnybos sistemos įstaigų vykdoma veikla, parei-
gūnų statusas, be kita ko, suteikiant jiems viešojo administravimo įgaliojimus nepaval-
diems asmenims, nustatant sugriežtintos drausmės ir atsakomybės reikalavimus, lemia 
šių pareigūnų korpuso ypatingą formavimo tvarką ir vidaus tarnybos atlikimo režimą. 
Todėl vidaus tarnybos sistemai priklausantiems pareigūnams specialiuose jų statusą ir 
veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose (inter alia Vidaus tarnybos statute) nusta-
tomų specialiųjų reikalavimų tikslas, visų pirma, siejamas su veiksmingos ir efektyvios 
vidaus tarnybos sistemos institucijos veiklos, inter alia garantuojant viešąjį interesą, už-
tikrinimu. Atsižvelgiant į tai, vertintina, kad norintieji užimti (užimantieji) tam tikras 
vidaus tarnybos pareigas turi turėti tinkamą (fizinį) pasirengimą atlikti konkrečiai pa-
reigybei priskiriamas funkcijas, kuris gali būti siejamas su sveikatos būklės, leidžiančios 
eiti šias pareigas, reikalavimais. Taigi ginčijamas reikalavimas atitikti Sąvado taikymo 
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paaiškinimų 36 punkte įtvirtintą su vidaus tarnybos pareigūno sveikatos būkle susijusią 
sąlygą nustatytas, siekiant visuotinai svarbių ir teisėtų tikslų – užtikrinti vidaus tarnybų 
efektyvią ir sklandžią veiklą. Tačiau šiuo atveju svarbu įvertinti, ar vidaus tarnybos pa-
reigūno funkcijoms vykdyti reikalaujami fiziniai pajėgumai yra neatsiejamai susiję su at-
likta endoprotezavimo operacija ir ar jų tikrai ir visais atvejais (pagal visas Sąvado I, II ir  
III skiltis) negali turėti asmenys, kuriems tokia operacija yra atlikta.

VI.

40. Atsižvelgiant į ginčijamą teisinį reguliavimą, įtvirtintą Sąvado taikymo paaiš-
kinimų 36 punkte, aplinkybė, jog asmeniui yra atlikta sąnario endoprotezavimo operaci-
ja, automatiškai lemia, kad naujas priimamasis / pareigūnas sveikatos būklės reikalavimų 
požiūriu yra netinkamas vidaus tarnybai pagal visas Sąvado skiltis (I, II ir III), t. y. toks 
asmuo pripažįstamas fiziškai nepajėgus vykdyti bet kokias vidaus tarnybos funkcijas. 

41. Iš Sąvado 2, 3 ir 4 išnašų, apibrėžiančių Sąvado I, II, III skiltis, matyti, kad vi-
daus tarnybos sistemos pareigūnų atliekamos funkcijos savo sudėtingumu ir apimtimi 
yra labai įvairios: funkcijos, susijusios su organizuotų ginkluotų (specialiųjų) operacijų 
ne karo metu vykdymu; asmenų saugojimu; mobiliųjų palydovų vykdymu; slaptu asme-
nų sekimu; patruliavimu; pasienio teisinio režimo kontrolės vykdymu; teisės pažeidėjų 
paieška, persekiojimu ir sulaikymu ir kt. (I skiltis); funkcijos, susijusios su nusikalstamų 
veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija prižiūrimoje teritorijoje; pastatų, objektų sau-
gojimu; asmenų ir transporto priemonių, vykstančių per valstybės sieną, pasienio tikri-
nimu; budėjimu vidaus postuose; konvojavimu; patruliavimu ir kt. (II skiltis); funkcijos, 
susijusios su budėjimu patalpose, atliekant informacijos ir operatyvaus valdymo funk-
cijas; intelektinės žvalgybos ir apsaugos vykdymu; ikiteisminio tyrimo atlikimu, nevyk-
dant kriminalinės žvalgybos; techninės saugos sistemų, priemonių projektavimu, rengi-
mu, eksploatavimu bei jų priežiūra; kriminalinės žvalgybos vykdymu ir kt. (III skiltis). 
Tačiau, kaip matyti iš pirmiau aptarto teisinio reguliavimo, reikalavimas – nebūti po 
sąnario endoprotezavimo operacijos – nediferencijuojamas, priklausomai nuo konkre-
čioms vidaus tarnybos sistemos pareigybėms priskirtų uždavinių ir funkcijų sudėtingu-
mo bei apimties.

42. Endoprotezavimo operacijos faktas pagal ginčijamą teisinį reguliavimą taip pat 
nėra siejamas su tam tikrais aptariamos operacijos nulemtais asmens sveikatos sutriki-
mais ar kitomis šios operacijos pasekmėmis, kurioms esant asmuo prarastų tam tikrus 
fizinius pajėgumus tinkamai atlikti konkrečias vidaus tarnybos funkcijas. Tokiu būdu nu-
statytas ribojimas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nėra siejamas su asmens gali-
mybe (konkrečiais fiziniais pajėgumais) eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje, taip pat 
nėra atsižvelgiama į tai, ar tikrai šios sąlygos neatitikimas yra objektyvi kliūtis atlikti kon-
krečiai vidaus tarnybos pareigybei priskirtas funkcijas. 

43. Šiuo aspektu pažymėtina, kad nagrinėjamoje norminėje byloje Sveikatos ap-
saugos ministerija yra pateikusi Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto specialisto 
konsultanto ortopedijos traumatologijos klausimams prof. N. P. išvadą dėl sąnario en-
doprotezavimo operacijos įtakos sveikatos būklės tinkamumui užimti ir eiti pareigas vi-
daus tarnyboje (III t., b. l. 73–74). Specialisto nuomone, po klubo endoprotezavimo ope-
racijos sąnario funkcija dažniausiai atsistato visiškai, o konkreti paciento pooperacinė 
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klinikinė būklė turėtų būti vertinama individualiai. Tai reiškia, kad, specialisto teigimu, 
sąnario endoprotezavimo operacija ne visais atvejais lemia, kad asmuo yra visiškai ne-
tinkamas vidaus tarnybai, ir jo tinkamumas turėtų priklausyti nuo užimamų pareigų 
pobūdžio. Byloje esant ekspertinėmis žiniomis pagrįstiems duomenims, leidžiantiems 
pakankamai pagrįstai suabejoti ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumu, viešojo admi-
nistravimo institucijoms, šiuo atveju veikiančioms administracinio reglamentavimo sri-
tyje, tenka pareiga pagrįsti ir įrodyti, kad nustatytas teisinis reguliavimas atitinka aukš-
tesnės galios teisės aktų reikalavimus, inter alia kad nustatytos teisinės priemonės yra 
tinkamos ir būtinos nustatytiems tikslams pasiekti. Nagrinėjamu atveju atsakovai jokių 
specialisto prof. N. P. išvadas paneigiančių įrodymų nepateikė, taip pat jokių priešingas 
išvadas leidžiančių daryti objektyvių aplinkybių nenurodė. Priešingai, iš procesinių do-
kumentų aišku, kad atsakovai, sutikdami su minėta specialisto nuomone, ėmėsi inicia-
tyvos keisti ginčijamą teisinį reguliavimą, iš esmės numatydami, kad asmens sveikatos 
būklės tinkamumas po sąnario endoprotezavimo operacijos vertintinas individualiai, o 
tam tikrais atvejais (vykdant Sąvado III skilčiai priskirtas funkcijas) ši operacija net netu-
rėtų įtakos tinkamumui vidaus tarnybai. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tai parodo 
ginčijamo teisinio reguliavimo netinkamumo pripažinimą. Dėl to darytina išvada, kad 
atsakovai nepagrindė, kad aplinkybė, jog asmeniui buvo atlikta sąnario endoprotezavimo 
operacija, pati savaime lemia, kad asmuo dėl to visais atvejais (pagal visas Sąvado skiltis) 
yra netinkamas vidaus tarnybai, nepriklausomai nuo to, kokias pasekmes asmens sveika-
tos būklei ir fiziniams jo pajėgumams atlikti vidaus tarnybos funkcijas ši operacija suke-
lia ar sukėlė.

44. Atsižvelgiant į nustatytos teisinės priemonės absoliutų pobūdį ir šios priemo-
nės daromą reikšmingą poveikį asmens teisėms, vertintina, kad reikalavimas nebūti po 
endoprotezavimo operacijos, nesiejant to su tam tikrais aptariamos operacijos nulem-
tais asmens sveikatos sutrikimais ar kitomis pasekmėmis asmens sveikatai, kurios ne-
leistų tinkamai vykdyti konkrečių funkcijų vidaus tarnybos sistemoje, yra nebūtina ir 
perteklinė priemonė numatytiems tikslams pasiekti. Teisėtas tikslas – užtikrinti, kad vi-
daus tarnybos veiktų operatyviai, o darbas būtų sklandus – išplėstinės teisėjų kolegijos 
nuomone, gali būti pasiektas nustatant ne taip griežtai asmens teises ribojančią teisinę 
priemonę. Asmens tinkamumas vidaus tarnybai po endoprotezavimo operacijos, paisant 
iš Konstitucijos išplaukiančio proporcingumo principo, turėtų priklausyti nuo Sąvado 
taikymo paaiškinimuose apibrėžtų šios operacijos nulemtų asmens sveikatos sutrikimų 
(jų požymių) ar kitų pasekmių asmens sveikatos būklei. Nurodytų argumentų pagrindu 
konstatuotina, jog Sąvado taikymo paaiškinimų 36 punkte nustatytas teisinis reguliavi-
mas tiek, kiek reikalavimas naujiems priimamiesiems / pareigūnams nebūti po endopro-
tezavimo operacijos nėra siejamas su konkrečiais šios operacijos nulemtais asmens svei-
katos sutrikimais ar kitokiomis pasekmėmis asmens sveikatai, negali būti vertinamas, 
kaip pagrindžiantis negalimumą atlikti konkrečius vidaus tarnybos sistemos pareigybėms 
priskirtus uždavinius bei funkcijas, todėl yra neproporcingas. 

45. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi pozicijos, 
kad kai yra keliamas norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės galios 
teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, normi-
nio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konsta-
tavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto  
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nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės ga-
lios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo iš-
plėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I444-
02/2006, 2013 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-15/2013). Pagal 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalį, norminis administracinis 
aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, 
kai oficialiai paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo nor-
minio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai nuo to, 
keliems aukštesnės galios teisės aktams ar jų dalims prieštarauja ginčijamas norminis 
administracinis aktas. Atsižvelgiant į tai, šioje norminėje administracinėje byloje pripaži-
nus, jog Sąvado taikymo paaiškinimų 36 punktas pirmiau nurodyta apimtimi prieštarau-
ja konstituciniam proporcingumo principui, tyrimas dėl ginčijamo teisinio reguliavimo 
atitikties konstituciniam asmenų lygybės principui neatliekamas. 

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

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 
patvirtinto Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, 
pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo 
įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams 
sąvado (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija) priedo Sveikatos bū-
klės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mo-
kytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reika-
lų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado 
taikymo paaiškinimų 36 punktas tiek, kiek nuostata ,,Nauji priimamieji ir pareigūnai po 
sąnario endoprotezavimo operacijos pripažįstami netinkamais vidaus tarnybai“ nėra pa-
grįsta negalimumu atlikti konkrečioms vidaus tarnybos sistemos pareigybėms priskirtus 
uždavinius bei funkcijas, prieštarauja konstitucinio teisinės valstybės principo apima-
mam proporcingumo principui.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre. 
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1.2. dėl lietuvos respublikos teisingumo ministro 2003  m. liepos 2  d. įsakymu 
nr.  194 patvirtintų pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 
1 pastraipos (2012  m. kovo 9  d. įsakymo nr.  1r-68 redakcija) teisėtumo 
dėl kalėjimų departamento prie lietuvos respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2012  m. kovo 30  d. įsakymu nr.  V-124 patvirtinto laisvės atėmimo 
vietose laikomiems asmenims perduotų ar įsigytų daiktų ir informacijos laikmenų 
tikrinimo, peržiūrėjimo, perklausymo bei laikymo tvarkos aprašo 16 punkto 
teisėtumo

1. Teisingumo ministerija, kuriai pagal Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio  
2 dalį buvo suteikti įgaliojimai nustatyti kompiuterių techninius parametrus ir naudoji-
mosi jais tvarką, turėjo teisinį pagrindą pavesti Kalėjimų departamentui (Teisingumo mi-
nisterijai pavaldžiai įstaigai) nustatyti nuteistiesiems leistinų turėti daiktų – kompiuterių 
– techninius parametrus ir naudojimosi jais tvarką (22 punktas). Kompiuterių tikrinimo 
tvarka laikytina neatsiejama naudojimosi kompiuteriais tvarkos dalimi ir patenka į mi-
nėtą Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 2 dalyje Teisingumo ministerijai įstatymų 
leidėjo suteiktą kompetenciją, todėl konstatuotina, jog Teisingumo ministerija, Pataisos 
įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 1 pastraipoje įtvirtindama pavedimą Kalėjimų 
departamento direktoriui patvirtinti inter alia kompiuterių tikrinimo tvarką, kad juose ne-
būtų daiktų ir reikmenų, įrašytų į Bausmių vykdymo kodekso 1 priede pateiktą sąrašą, vei-
kė savo kompetencijos ribose (23 punktas).

Ši išvada sudaro pagrindą spręsti, kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių  
174 punkto 1 pastraipa (2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakcija) ta apimtimi, kuria 
suteikiami įgaliojimai Kalėjimų departamento direktoriui nustatyti nuteistiesiems perduo-
tų ar įsigytų kompiuterių tikrinimo tvarką, neprieštarauja konstituciniam teisinės valsty-
bės principui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte 
įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo ko-
dekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. XI-643 re-
dakcija) (24 punktas).

2. Neneigiant nuteistųjų galimybės naudotis kompiuteriais svarbos ir naudojimosi 
šia galimybe privalumų (pvz., kompiuterinio raštingumo, mokymosi, švietimo, saviraiš-
kos, informacijos gavimo, resocializacijos ir kt.), pažymėtina, jog šio teisės į privatų gyve-
nimą, saviraiškos laisvės aspekto įgyvendinimas laisvės atėmimo įstaigoje turi tam tikrų 
ribojančio pobūdžio ypatumų, kuriuos lemia pataisos įstaigų režimo tikslai, t.  y. siekiant 
užtikrinti vidaus tvarką, užkardyti draudžiamas veikas bei apsaugoti kitų asmenų teises, 
naudojimasis kompiuterine įranga negali būti absoliučiai laisvas ir nekontroliuojamas. 
Toks naudojimosi kompiuteriais tvarkos nustatymas gali būti pripažįstamas pagrįstu su 
sąlyga, kad nustatyta tvarka siekiama teisėtų tikslų, ji yra proporcinga minėtiems tikslams 
pasiekti ir būtina (27 punktas).

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 1 pastraipa Kalėjimų depar-
tamento direktoriui pavesta patvirtinti nuteistųjų turimų kompiuterių tikrinimo tvarką ir 
tuo aspektu, kad kompiuteriai netaptų elektroninio ryšio priemonėmis, t. y. kad nuteistieji 
neturėtų galimybių pasinaudoti kompiuteriais kaip elektroninio ryšio priemonėmis. Tam 
tikromis sąlygomis (naudojantis tam tikromis programinėmis įrangomis) kompiuteris gali 
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tapti elektroninio ryšio priemone, o naudojimasis tokiomis priemonėmis yra draudžiamas 
pagal Bausmių vykdymo kodekso nuostatas (112 str. 4 d.). Naudojimasis programinėmis 
įrangomis, naikinančiomis kompiuterio darbo istoriją, galima nuslėpti naudojimosi kom-
piuteriu, kaip susisiekimo, informacijos perdavimo priemone, faktą. Taigi Aprašo 16 punk-
te nustatytas tam tikrų programinių įrangų naudojimo ribojimas buvo įtvirtintas turint 
tikslą užkirsti kelią nuteistiesiems naudoti kompiuterius kaip ryšio priemones (30 punk-
tas). Be to, Aprašo 16 punkte įtvirtinto draudimo naudoti tam tikras programines įrangas 
tikslai yra ir platesnio pobūdžio, sietini su pačiu Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintu pa-
taisos įstaigų režimu, jo pagrindais ir tikslais, nukreipti į patį pataisos procesą, į siekį užti-
krinti vidaus tvarką, užkardyti neteisėtas veikas, taip pat perauklėti nuteistus asmenis, tuo 
tikslu nustatant tam tikrą bausmės vykdymo tvarką (tuo iš esmės yra grindžiama visa pa-
taisos įstaigų režimo sistema) (31 punktas).

Aprašo 16 punkte įtvirtinti tam tikri techninio pobūdžio apribojimai, uždraudžiant 
naudotis tam tikromis programinėmis įrangomis, vertinami kaip būtini ir proporcingi sie-
kiant nuteistųjų pataisos, perauklėjimo, resocializacijos, tvarkos kalinimo įstaigoje užtik–
rinimo (įskaitant užtikrinimą, kad nuteistieji neturėtų draudžiamų nuteistiesiems turėti 
daiktų), nusikalstamų veiksmų užkardymo ir kitų tikslų (33 punktas). 

Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, Kalėjimų departamento direktoriaus 2012 m. 
kovo 30 d. įsakymu Nr. V-124 patvirtinto Aprašo 16 punktas tiek, kiek jame įtvirtinta, kad 
kompiuteriai turi būti be programinės įrangos, kuri naikina kompiuterio darbo istoriją, 
neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Viešojo administravimo įsta-
tymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Bausmių vykdymo 
kodekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. XI-643 
redakcija) (35 punktas).

Administracinė byla Nr. I-9-261/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00048-2015-8

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

 
2016 m. kovo 10 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, Stasio Gagio (pranešėjas), Irmanto 
Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui Virginijui 
Varnaičiui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiš-
kėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi dėl Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vi-
daus tvarkos taisyklių 174 punkto (2012  m. kovo 9  d. įsakymo Nr.  1R-68 redakcija) ir 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus  
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2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-124 patvirtinto Laisvės atėmimo vietose laikomiems 
asmenims perduotų ar įsigytų daiktų ir informacijos laikmenų tikrinimo, peržiūrėjimo, 
perklausymo bei laikymo tvarkos aprašo 16 punkto teisėtumo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. 
nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar 
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nistro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, (toliau – ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos tai-
syklės, Taisyklės) 1731 punktas (2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakcija) ta apim-
timi, kuria suteikiami įgaliojimai Kalėjimų departamento direktoriui nustatyti nuteistųjų 
naudojimosi kompiuteriais tvarką, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – 
ir Konstitucija) preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą, Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas, VAĮ) 
3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą ir Lietuvos Respublikos 
bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir Bausmių vykdymo kodeksas, BVK) 64 straips-
nį bei 96 straipsnio 2 dalį (2010 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. XI-643 redakcija), taip pat 
ar Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir 
Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-124 patvirtinto 
Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims perduotų ar įsigytų daiktų ir informacijos 
laikmenų tikrinimo, peržiūrėjimo, perklausymo bei laikymo tvarkos aprašo (toliau – ir 
Aprašas) 16 punktas atitinka Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės prin-
cipą, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršeny-
bės principą ir Bausmių vykdymo kodekso 64 straipsnį bei 96 straipsnio 2 dalį (2010 m. 
sausio 14 d. įstatymo Nr. XI-643 redakcija).

2. Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015  m. rugpjūčio 6  d. 
nutartyje nurodyti šie teisiniai argumentai, kuriais grindžiamos abejonės dėl ginčijamų 
nuostatų teisėtumo:

2.1. Teismui kilo abejonių, ar Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 1731 punktas 
(2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakcija), nustatantis, kad nuteistieji šių Taisyklių 
173.7 punkte nurodytais daiktais (t. y. kompiuteriais) naudojasi tik laisvalaikio metu, bet 
ne ilgiau kaip 3 valandas per parą Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvar-
ka, ta apimtimi, kuria suteikiami įgaliojimai Kalėjimų departamento direktoriui nustaty-
ti nuteistųjų naudojimosi kompiuteriais tvarką, neprieštarauja aukštesnės teisinės galios 
norminiams aktams. BVK 96 straipsnio 2 dalis (2010 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. XI-643 
redakcija) numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytų daiktų (taigi – ir kompiuterių) 
techninius parametrus ir naudojimosi jais tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvar-
kos taisyklės. BVK 64 straipsnyje numatyta, kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles 
tvirtina Teisingumo ministerija. Pareiškėjo teigimu, BVK įgaliojimus nustatyti nuteistų-
jų naudojimosi kompiuteriais tvarką suteikia tik Teisingumo ministerijai konkrečiai nu-
rodytame norminiame akte – Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse. BVK nenumato 
Teisingumo ministerijai teisės perduoti suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) nustatyti 
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naudojimosi kompiuteriais tvarką Kalėjimų departamento direktoriui. Todėl pareiškėjui 
kilo abejonė dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 1731 punkto nurodyta apimti-
mi atitikties BVK 64 straipsniui ir 96 straipsnio 2 daliai (2010 m. sausio 14 d. įstatymo 
Nr. XI-643 redakcija). 

2.2. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto pirmoji pastraipa (2012 m. 
kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakcija) suteikia teisę Kalėjimų departamento direktoriui 
patvirtinti tvarką, pagal kurią tikrinami, peržiūrimi, perklausomi ir laikomi nuteistie-
siems perduoti ar įsigyti kompaktiniai diskai ir skaitmeninės informacijos ir duomenų 
laikmenos, taip pat šių Taisyklių 173 punkte nurodyti daiktai, kad juose nebūtų daiktų 
ir reikmenų, įrašytų į Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1 priede pateik-
tą sąrašą. Pareiškėjo teigimu, tai reiškia, kad Kalėjimų departamento direktoriui suteik-
ti įgaliojimai nustatyti procedūrines nuteistiesiems perduotų ar įsigytų daiktų tikrinimo, 
peržiūrėjimo, perklausymo ir laikymo taisykles, bet ne nurodytų daiktų (taip pat kom-
piuterių) techninius parametrus ir naudojimosi jais tvarką. Tačiau Kalėjimų departamen-
to direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-124 patvirtinto Aprašo 16 punktas nu-
stato ne procedūrines nuteistiesiems perduotų ar įsigytų daiktų (kompiuterių) tikrinimo, 
peržiūrėjimo, perklausymo ir laikymo taisykles, bet nustato naujus Pataisos įstaigų vi-
daus tvarkos taisyklėse nenumatytus kompiuterių techninius parametrus ir naudojimosi 
kompiuteriais tvarką. Būtent aptariamas Aprašo punktas nustato, kokia programinė įran-
ga negali būti įdiegta kompiuteryje (nustato techninio pobūdžio apribojimus), nurodo, 
su kokia programine įranga esančiu kompiuteriu draudžiama naudotis. Pareiškėjo teigi-
mu, tokios nuostatos negali būti pripažįstamos procedūrinėmis, leidžiamomis nustatyti 
pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punktą. Todėl pareiškėjui kilo abejo-
nė, kad minėtos Aprašo nuostatos neatitinka BVK 64 straipsnio ir 96 straipsnio 2 dalies 
(2010 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. XI-643 redakcija). 

2.3. Pareiškėjui kyla abejonė, ar teisingumo ministras Pataisos įstaigų vidaus tvar-
kos taisyklių 1731 punkte (2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakcija) Kalėjimų de-
partamento direktoriui suteikdamas teisę nustatyti nuteistųjų naudojimosi kompiuteriais 
tvarką, nors tokie jo įgaliojimai nenumatyti įstatymuose, taip pat ar Kalėjimų departa-
mento direktorius 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-124 patvirtinto Aprašo 16 punk-
te nustatydamas kompiuterių techninius parametrus ir naudojimosi kompiuteriais tvar-
ką, nors tokie jo įgaliojimai nenumatyti įstatymuose, neveikė ultra vires ir nepažeidė 
Konstitucijos preambulėje įtvirtinto teisinės valstybės principo bei Viešojo administravi-
mo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtinto įstatymo viršenybės principo. 

II.

3. Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime prašo: bylos 
dalį dėl Taisyklių 1731 punkto teisėtumo nutraukti; nenutraukus bylos, pripažinti, kad 
Taisyklių 1731 punktas ir Aprašo 16 punktas neprieštarauja Konstitucijos preambulėje 
įtvirtintam teisinės valstybės principui, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 
punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir BVK 64 straipsniui ir 96 straipsnio 2 
daliai. Atsakovo atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais teisiniais argumentais:

3.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013  m. gegužės 23  d. nutar-
tyje administracinėje byloje Nr.  A146-309/2013 jau yra pasisakęs dėl Taisyklių 1731 ir 
174 punktų, konstatuodamas, kad „pareiškėjas Teisingumo ministro 2012 m. kovo 9 d.  
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įsakymą Nr. 1R-68 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr.194 „Dėl 
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Pataisos įstaigų vidaus 
tvarkos taisyklių 1731 ir 174 punktus) ir Kalėjimų departamento direktoriaus 2012  m. 
kovo 30 d. įsakymą Nr. V-123 „Dėl Nuteistųjų ir suimtųjų naudojimosi laisvės atėmimo 
vietose turimais asmeniniais kompiuteriais tvarkos aprašo ir leidimo nuteistiesiems ar 
suimtiesiems naudotis asmeniniais kompiuteriais ilgiau kaip tris valandas per parą krite-
rijų patvirtinimo“, kuriais nuteistiesiems nustatyti atitinkami ribojimai, nurodo kaip ne-
teisėtus veiksmus, kurie varžo jo teises. Minėti Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 
nuostatas įgyvendinantys poįstatyminiai norminiai teisės aktai priimti kompetentingų 
subjektų jiems įgyvendinant įstatymų leidėjo pavestas funkcijas, todėl negali būti vertina-
mi kaip neteisėti veiksmai“.

3.2. Taisyklių 1731 punktas nereglamentuoja draudžiamų programų sąrašo, jis re-
glamentuoja asmeninių kompiuterių naudojimąsi laisvės atėmimo vietose, dėl ko ginčas 
individualioje administracinėje byloje nekilo. Be to, šioje byloje ginčijamas Aprašas buvo 
patvirtintas remiantis ne Taisyklių 1731 punkto, o Taisyklių 174 punkto (kurio teisėtumas 
nėra ginčijamas) suteiktų įgalinimų pagrindu. Nuteistųjų ir suimtųjų naudojimosi laisvės 
atėmimo vietose turimais asmeniniais kompiuteriais tvarkos aprašas buvo patvirtintas 
Kalėjimų departamento direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-123, kurio tei-
sėtumo klausimas šioje byloje taip pat nėra sprendžiamas. Atsakovo teigimu, pareiškėjas 
suklydo, kreipdamasis į teismą dėl Taisyklių 1731 punkto ir Aprašo 16 punkto teisėtumo, 
kadangi šios dvi normos nėra tiesiogiai susijusios. Taisyklių 1731 punktas nėra taikytinas 
individualioje byloje, todėl šioje dalyje byla dėl norminio akto teisėtumo ištyrimo turėtų 
būti nutraukta kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

3.3. Iš BVK nuostatų matyti, kad naudojimosi televizoriais, kompiuteriais, vaizdo 
leistuvais ir garso grotuvais, radijo imtuvais, kompiuterinių žaidimų aparatais ir kitais 
daiktais tvarka yra reglamentuotina poįstatyminiame teisės akte – Pataisos įstaigų vidaus 
tvarkos taisyklėse, kurias tvirtinti teisė buvo suteikta Teisingumo ministerijai. Tačiau tiek 
Teisingumo ministerijos, tiek Kalėjimų departamento priimami norminiai teisės aktai 
priklauso tam pačiam teisės aktų hierarchiniam lygmeniui – poįstatyminiams teisės ak-
tams. Pareiškėjui kilo abejonė ne dėl to, kad Taisyklių 1731 punktas ar Aprašo 16 punktas 
reguliuoja santykius, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu, o dėl to, kuris subjektas tu-
rėtų tvirtinti atitinkamus elgesio reikalavimus, taigi iš teisinės valstybės principo kylantis 
draudimas žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie 
gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, nėra pažeistas.

3.4. Pareiškėjo prielaida, kad Kalėjimų departamento direktorius, patvirtindamas 
Aprašą, ir Teisingumo ministerija, perduodama teisę jį patvirtinti, galimai veikė ultra  
vires, kadangi tokie įgaliojimai nėra numatyti įstatymuose, nėra pagrįsta, nes nagri-
nėjamu atveju ginčijamų teisės normų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams būti-
na įvertinti ne atsietai nuo likusių bausmių vykdymo sistemą reglamentuojančių teisės 
aktų visumos, bet kaip organiškos ir vientisos teisės sistemos dalį. Be to, sprendžiant, ar 
Kalėjimų departamentas, patvirtindamas Aprašą, neviršijo savo kompetencijos, būtina 
atsižvelgti į Kalėjimų departamento, kaip viešojo administravimo subjekto, veiklos sritį, 
funkcijas bei tikslus, dėl kurių jis buvo įsteigtas. Iš teisinio reguliavimo matyti, jog esmi-
nis Kalėjimų departamento uždavinys, įtvirtintas įstatymu, yra organizuoti, koordinuo-
ti ir kontroliuoti tinkamą bausmių, įskaitant ir laisvės atėmimo bausmę, vykdymą visose 
laisvės atėmimo vietų įstaigose. Vienas iš šio uždavinio įgyvendinimo būdų yra norminių 
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teisės aktų priėmimas. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtin-
tas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad viešojo administravimo subjektų įga-
liojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose. Neabejotina, jog 
aptariamas Aprašas yra teisės aktas, reguliuojantis atitinkamą laisvės atėmimo bausmės 
vykdymo, kurį prižiūrėti priskirta Kalėjimų departamentui, sritį, todėl Aprašas ir šiuo as-
pektu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

3.5. Kalėjimų departamentas yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kitaip ta-
riant, yra pavaldi ministerijai, taigi, pavedus Kalėjimų departamentui priimti atitinkamą 
teisės aktą, konstitucinis teisinės valstybės principas nebuvo pažeistas.

3.6. Pareiškėjas nurodė, kad Aprašo 16 punkto nuostatos savo pobūdžiu yra ne 
procedūrinės, kadangi jos nustato ne naudojimosi tvarką, o techninio pobūdžio apribo-
jimus. Taisyklių 174 punkte nustatyta, kad Kalėjimų departamento direktorius patvirtina 
tvarką, pagal kurią tikrinami, peržiūrimi, perklausomi ir laikomi nuteistiesiems perduoti 
ar įsigyti kompaktiniai diskai ir skaitmeninės informacijos ir duomenų laikmenos, taip 
pat šių Taisyklių 173 punkte nurodyti daiktai, kad juose nebūtų daiktų ir reikmenų, įrašy-
tų į BVK 1 priede pateiktą sąrašą. BVK 1 priedo 6 punkte nustatyta, kad laisvės atėmimo 
bausmę atliekantiems nuteistiesiems draudžiama turėti garso, vaizdo įrašymo prietaisus, 
telefonus, kitas elektroninio ryšio priemones. Nuteistiesiems leidžiamų naudotis daiktų 
techninius parametrus apibrėžia Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 173–174 punk-
tai: nuteistųjų daiktai (elektros prietaisai), kuriais jie naudojasi turi būti ne galingesni 
kaip 2000 W, techniškai tvarkingi, atitinkantys gamintojo žymose arba techninėje doku-
mentacijoje nurodytus duomenis; visos programinės vaizdo ir garso laikmenos turi būti 
su matomomis licencijavimo žymomis; kompaktinių diskų ir kitų informacijos ir duo-
menų laikmenų talpa neturi viršyti 4 GB; nuteistųjų naudojamuose daiktuose neturi būti 
daiktų ir reikmenų, įrašytų į Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1 priede 
pateiktą sąrašą. Atsakovo teigimu, teisinis reguliavimas, nustatytas BVK, nėra išplečia-
mas, kadangi Aprašo 16 punktas nenustato jokių naujų teisės normų, kurių nebūtų aukš-
tesnės galios teisės akte. Ginčijama nuostata paprasčiausiai detalizuoja, paaiškina, kokia 
programinė įranga yra laikytina neatitinkančia BVK draudimo turėti elektroninio ryšio 
priemones, todėl ji neprieštarauja BVK 64 straipsniui ir 96 straipsnio 2 daliai.

4. Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos atsiliepime prašo Taisyklių 1731 punktą ir Aprašo 16 punktą pripažinti teisėtais. 
Atsakovo atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais teisiniais argumentais:

4.1. Pasisakant dėl Taisyklių 1731 punkto, pažymima, jog pagal BVK 64 straipsnį 
Teisingumo ministerija įgaliota reguliuoti pataisos įstaigų vidaus tvarką. Šiame straipsny-
je suformuluota blanketinė norma, įpareigojanti Teisingumo ministeriją nustatyti patai-
sos įstaigų vidaus tvarką. Įstatymų leidėjas įstatymo lygio teisės aktu nereguliuoja patai-
sos įstaigos vidaus tvarkos, dienotvarkės, procedūrinių klausimų, todėl darytina išvada, 
jog yra pagrindas teigti, kad įstatymų leidėjas klausimus, susijusius su pataisos įstaigų 
vidaus tvarka, tiesiogiai perdavė reguliuoti kitiems teisėkūros subjektams jų priimamuo-
se teisės aktuose, šiuo atveju – Teisingumo ministerijai. Atsakovas taip pat nurodo, jog 
Taisyklių 1731 punkte nereglamentuojamas draudžiamų kompiuterinių programų sąrašas, 
šiame punkte reglamentuojamas asmeninių kompiuterių naudojimasis laisvės atėmimo 
vietose. Dėl šių aplinkybių ginčo individualioje administracinėje byloje nėra. Be to, šioje 
byloje ginčijamas Aprašas buvo patvirtintas remiantis Taisyklių 174 punktu (kurio teisė-
tumas nėra ginčijamas). Nuteistųjų ir suimtųjų naudojimosi laisvės atėmimo vietose turi-



33

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

mais asmeniniais kompiuteriais tvarkos aprašas buvo patvirtintas Kalėjimų departamen-
to direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-123, kurio teisėtumo klausimas šioje 
byloje taip pat nėra sprendžiamas. Esant šioms aplinkybėms, atsakovas daro išvadą, kad 
Taisyklių 1731 punkto teisėtumo klausimas neturėtų būti sprendžiamas, nes jis su kon-
krečia individualia byla nėra susijęs.

4.2. Pasisakant dėl Aprašo 16 punkto, pažymima, jog Taisyklių 1731 punkte sufor-
muluota blanketinė norma, leidžianti Kalėjimų departamentui nustatyti naudojimosi 
kompiuteriais tvarką. Taisyklių 174 punkte suformuluota blanketinė norma, įpareigojanti 
Kalėjimų departamentą nustatyti tikrinimo tvarką. Vertinant BVK, Taisyklių nuostatas, 
vadovaujantis BVK išdėstytais bausmių vykdymo principais, logine seka matyti, kad pro-
cedūrinės, iš dalies techninio pobūdžio normos yra priimamos Kalėjimų departamento 
direktoriaus įsakymais. Teisingumo ministro pavedimas patvirtinti tvarką, pagal kurią 
tikrinami, peržiūrimi, perklausomi ir laikomi nuteistiesiems perduoti ar įsigyti kompak-
tiniai diskai ir skaitmeninės informacijos ir duomenų laikmenos, taip pat Taisyklių 173 
punkte nurodyti daiktai, kad juose nebūtų daiktų ir reikmenų, įrašytų į BVK 1 priede 
pateiktą sąrašą, negali būti suprantamas formaliai ir lakoniškai. BVK 1 priedo 6 punk-
te yra pateiktas nebaigtinis daiktų, susijusių su ryšio priemonių naudojimu, sąrašas. 
Kompiuteris, esant tam tikrom sąlygom (naudojant atitinkamą programinę įrangą), gali 
tapti ryšio priemone. Todėl Aprašo nuostatos turėtų būti vertinamos atžvelgiant į tokios 
teisės normos priėmimo aplinkybes, į tai, kokius santykius siekiama reguliuoti ir kokias 
vertybes apsaugoti. Be to, žodis „tvarka“ pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną turi 
ne vieną reikšmę: nusistovėjęs veikimo, elgesio būdas, norma; atlikimo būdas, taisyklės 
(šaltinis www.lkz.lt).

4.3. Iš teisinio reguliavimo matyti, jog esminis Kalėjimų departamento uždavinys, 
įtvirtintas įstatymu, yra organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti tinkamą bausmių, įskai-
tant ir laisvės atėmimo bausmę, vykdymą visose laisvės atėmimo vietų įstaigose. Kaip 
vienas iš šio uždavinio įgyvendinimo būdų yra norminių teisės aktų priėmimas. Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas įstatymo viršenybės principas 
reikalauja, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administra-
vimą turi būti nustatyti teisės aktuose. Aprašas yra norminis teisės aktas, reguliuojantis 
atitinkamą laisvės atėmimo bausmės vykdymo, kurį prižiūrėti paskirta Kalėjimų departa-
mentui, sritį, todėl Aprašas ir šiuo aspektu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. 
Aprašo 16 punktas, įgyvendinantis BVK 96 straipsnio nuostatas ir Taisyklių 174 punktą, 
priimtas kompetentingo subjekto jam įgyvendinant įstatymų leidėjo pavestas funkcijas, 
todėl negali būti vertinamas kaip neteisėtas veiksmas.

4.4. Aprašo 16 punktas su individualia administracine byla siejasi tiek, kiek ne-
leista pareiškėjui naudotis kompiuteriu, kuriame buvo įdiegta programinė įranga, naiki-
nanti kompiuterio darbo istoriją. Tai yra loginė tikrinimo taisyklių seka. Pagal Lietuvos 
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintą aiškumo principą teisės aktuose nu-
statytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, 
aiškus ir nedviprasmiškas. Todėl nustatant kompiuterių tikrinimo tvarką, logiška joje nu-
statyti padarinius, kurie atsiranda radus neleistinas programas ar kita. Neleistina progra-
ma nėra naujas ribojimas, tai yra tikrinimo procedūros dalis, kuri aiškiai suprantama ir 
tokios normos tikslas aiškus – neleisti prisijungti nuteistiesiems prie interneto, neištrinti 
darbų istorijos, kadangi tokiu atveju netektų prasmės tikrinimas ir kiltų realus pavojus įs-
taigos valdymo saugumui, iš dalies – ir visuomenės saugumui. Todėl neleidimas naudotis 
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programine įranga, kuri naikina kompiuterio darbo istoriją, vertintinas kaip daiktų tikri-
nimo procedūros dalis siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams laisvės atėmimo vietose. 
Sistemiškai vertinant teisės aktų nuostatas, nėra pagrindo teigti, kad Aprašo 16 punktas 
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Atsakovo manymu, ši norma būtina nuteistų 
asmenų resocializacijos tikslams pasiekti ir nuteistųjų saugumui užtikrinti bei neprieš-
tarauja įtvirtintam teisingo ir progresyvaus bausmių vykdymo principui. Ši norma ne-
paneigia nuteistųjų įgytos teisės naudotis asmeniniais kompiuteriais. Įtvirtinta priemonė 
visiškai atitinka proporcingumo principą. Aprašo 16 punktas iš esmės detalizuoja BVK 
nuostatas ir joms neprieštarauja. Tokio teisinio reguliavimo motyvai siejami su saugumo 
laisvės atėmimo vietų įstaigose palaikymu, siekiu sukurti būtinas sąlygas normaliai įstai-
gų veiklai, visapusiškai užtikrinti nuteistiesiems teisės aktų suteikiamas ir garantuojamas 
teises, motyvuoti asmenis teisės aktus atitinkančiam elgesiui, vykdyti laisvės atėmimo 
vietų įstaigų režimo pažeidimų prevenciją. Esant tokiam reglamentavimui, nustačius, kad 
Kalėjimų departamentui pavesta sureguliuoti teisinius santykius, susijusius su nuteistų-
jų naudojimosi kompiuteriais tvarka, atsakovas daro išvadą, kad Aprašo 16 punktas ne-
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ir Konstitucijoje įtvirtintam įstatymo viršeny-
bės principui.

5. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje individu-
alioje byloje A. G. pateiktoje nuomonėje prašo pripažinti, kad Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministras ir Kalėjimų departamento direktorius, ginčijamais įsakymais nusta-
tydami nuteistiesiems draudimus, pareigas ir teisių ribojimus, veikė ultra vires. Nuomonė 
grindžiama šiais pagrindiniais argumentais:

5.1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 
1995 m. spalio 26 d. nutarime pasisakė: „teisės leisti įstatymus delegavimas Vyriausybei 
turi būti legitiminis, t.  y. pagrįstas valstybės konstitucijoje įtvirtintomis nuostatomis. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įstatymų leidybos delegavimas nenumatytas, to-
dėl Vyriausybė gali priimti tik poįstatyminius teisės aktus. <...> Demokratinėje visuo-
menėje prioritetas teikiamas žmogui, todėl viskas, kas susiję su pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis ir laisvėmis, reguliuojama įstatymais“. Konstitucinis Teismas 2003 m. kovo 4 d. 
nutarime pasisakė: „ribojant nuosavybės teisę visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: 
nuosavybės teisė ribojama tik remiantis įstatymu“.

5.2. BVK 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtina esminį principą – „nuteistų asmenų teisių bei 
laisvių apribojimus ir nuteistų asmenų pareigas nustato tik Lietuvos Respublikos įstaty-
mai“. BVK 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad „bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos 
piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir 
pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuos-
prendis“. Pagal BVK 2 straipsnio 1 dalį „šio Kodekso numatytais atvejais valstybės institu-
cijos priima teisės aktus bausmių vykdymo klausimais“. 

5.3. Bet kokie nuteistųjų teisių ribojimai galimi tik įstatymais (ir teismo nuospren-
džiu); įstatymus vykdančiosios institucijos negali priimti jokių teisės aktų bausmių vyk-
dymo klausimais, jei tai nėra tiesiogiai numatyta Bausmių vykdymo kodekse; įstatymus 
vykdančiosioms institucijoms negali būti deleguota teisė nustatyti draudimus nuteistie-
siems. Taigi tiek įstatymus vykdančioji institucija Teisingumo ministerija, tiek įstatymus 
vykdančioji institucija Kalėjimų departamentas iš esmės neturi teisės nustatyti nuteistie-
siems kokius nors draudimus, pareigas ar teisių ribojimus.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

6. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjamoje norminė-
je administracinėje byloje iškėlė klausimą dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, pa-
tvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 
1731 punkto (2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakcija) ta apimtimi, kuria sutei-
kiami įgaliojimai Kalėjimų departamento direktoriui nustatyti nuteistųjų naudojimosi 
kompiuteriais tvarką, bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-124 patvirtinto Laisvės atė-
mimo vietose laikomiems asmenims perduotų ar įsigytų daiktų ir informacijos laikme-
nų tikrinimo, peržiūrėjimo, perklausymo bei laikymo tvarkos aprašo 16 punkto atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės 
principui ir Bausmių vykdymo kodekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010 m. 
sausio 14 d. įstatymo Nr. XI-643 redakcija).

7. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Lietuvos Respublikos administraci-
nių bylų teisenos įstatymo šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų ištirti norminių 
administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administraci-
nės bylos nagrinėjimo ribas, visų pirma, apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas pra-
šymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai. Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad būtent teismo nutartis 
prašyti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra tas procesinis dokumentas, 
kuris apibrėžia iškeliamos norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką bei ribas 
ir pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2015 m. gegužės 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje by-
loje Nr. I-4-822/2015, 2013 m. gegužės 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr.  I662-11/2013). Šiame kontekste taip pat pažymėtina, jog, kadangi 
tyrimas atliekamas dėl norminio administracinio akto teisėtumo, susijusio su individu-
alia byla, tyrimo dalykas ir ribos teismo nutartyje turėtų būti apibrėžiamos, atsižvelgiant 
į individualioje byloje keliamo ginčo dalyką ir ribas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo 2016 m. vasario 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą adminis-
tracinėje byloje Nr.  I-3-502/2016). Norminės administracinio akto teisėtumo bylos iš-
nagrinėjimas nagrinėjamu atveju turi padėti teismui įvykdyti teisingumą individualioje 
byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės ir procesinio sprendimo priėmimo 
byloje aspektu) besikreipiančiam teismui (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2009 m. vasario 26 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje by-
loje Nr. I575-3/2009).

8. Nagrinėjamu atveju individualioje administracinėje byloje ginčas kilo dėl tur-
tinės ir neturtinės žalos atlyginimo nuteistajam, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę 
pataisos namuose, (pareiškėjui individualioje byloje) dėl to, kad, jo teigimu, Vilniaus pa-
taisos namų direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimu (Pridėtos administracinės bylos 
Nr. I-8221-790/2015 (toliau – Pridėta byla) b. l.17) neteisėtai iš jo 6 mėnesiams buvo pa-
imtas nešiojamasis kompiuteris. Iš individualios administracinės bylos medžiagos matyti, 
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jog nuteistojo nešiojamasis kompiuteris buvo paimtas dėl to, kad 2014 m. rugsėjo 2 d. pa-
tikrinus minėtą kompiuterį, jame buvo aptikta kompiuterio darbo istoriją naikinanti pro-
grama „CCleaner 64“ (Pridėtos bylos l. 35, 36). Iš Vilniaus pataisos namų 2014 m. rugsė-
jo 17 d. rašto (Pridėtos bylos l. 18) matyti, kad nutarimas paimti iš pareiškėjo kompiuterį 
grindžiamas tuo, jog pareiškėjas savo veiksmais pažeidė Aprašo 16 punkto nuostatą. 

9. Pagal Aprašo 16 punktą kompiuteriai ir informacijos laikmenos turi būti be pri-
sijungimo prie interneto programinės įrangos, programinės įrangos, kuri naikina kom-
piuterio darbo istoriją, kurios pagalba galima bendrauti internetu, be užkoduotų ir ki-
taip paslėptų ar laisvai neprieinamų duomenų. Įrenginiai ir duomenų laikmenos su jose 
esančia programine įranga, skirta ištrintai ar kitaip paslėptai skaitmeninei informacijai 
atkurti, neperduodami, jais naudotis draudžiama. Įvertinus byloje susiklosčiusias fakti-
nes aplinkybes, matyti, kad Aprašo 16 punkto nuostatos individualioje byloje taikytinos 
tiek, kiek jos reglamentuoja programinės įrangos, naikinančios kompiuterio darbo isto-
riją, naudojimą kompiuteriuose. Atsižvelgus į tai, šioje norminio akto patikros byloje bus 
tiriamas Aprašo 16 punkto nuostatos tiek, kiek joje įtvirtinta, kad kompiuteriai turi būti 
be programinės įrangos, kuri naikina kompiuterio darbo istoriją, teisėtumas.

10. Nors pareiškėjas savo prašymo rezoliucijoje nurodo, kad prašymą inter alia 
sieja su Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 1731 punkto nuostatomis, reglamentuo-
jančiomis naudojimosi kompiuteriu laiką bei trukmę, tačiau individualioje byloje kelia-
mo ginčo esmę sudaro naudojimosi kompiuteriuose įdiegta programine įranga tvarka. Iš 
pareiškėjo prašymo matyti, kad jis remiasi Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 
punkto 1 pastraipa (2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakcija), kurioje įtvirtinta, 
jog Kalėjimų departamento direktorius patvirtina tvarką, pagal kurią tikrinami, peržiūri-
mi, perklausomi ir laikomi nuteistiesiems perduoti ar įsigyti kompaktiniai diskai ir skai-
tmeninės informacijos ir duomenų laikmenos, taip pat šių Taisyklių 173 punkte nurodyti 
daiktai (t. y. ir 173.7 punkte nurodyti kompiuteriai), kad juose nebūtų daiktų ir reikme-
nų, įrašytų į Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1 priede pateiktą sąrašą. 
Pareiškėjo prašyme teisės aktų teisėtumo klausimas keliamas neatsiejamai nuo minėtos 
Taisyklių 174 punkto 1 pastraipos ta apimtimi, kuria suteikiami įgaliojimai Kalėjimų 
departamento direktoriui nustatyti kompiuterių tikrinimo tvarką. Visa tai įvertinusi, iš-
plėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis 
teismas prašyme suklydo, prašydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ištirti 
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 1731 punkto (2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-
68 redakcija) teisėtumą, ir konstatuoja, kad šiuo atveju yra pagrindas ištaisyti minėtą pa-
reiškėjo klaidą, nustatant, jog vietoje Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 1731 punk-
to teisėtumo tiriamas šių taisyklių 174 punkto 1 pastraipos (2012 m. kovo 9 d. įsakymo 
Nr. 1R-68 redakcija) nuostatų ta apimtimi, kuria suteikiami įgaliojimai Kalėjimų departa-
mento direktoriui nustatyti kompiuterių tikrinimo tvarką, teisėtumas. 

11. Taigi šioje norminėje administracinėje byloje išplėstinė teisėjų kolegija tirs 
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 1 pastraipos (2012  m. kovo 9  d. 
įsakymo Nr.  1R-68 redakcija) ta apimtimi, kuria suteikiami įgaliojimai Kalėjimų de-
partamento direktoriui nustatyti nuteistiesiems perduotų ar įsigytų kompiuterių ti-
krinimo tvarką, bei Aprašo 16 punkto nuostatos, tiek, kiek joje įtvirtinta, kad kompiu-
teriai turi būti be programinės įrangos, kuri naikina kompiuterio darbo istoriją, atitiktį 
Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Viešojo administravi-
mo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Bausmių 
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vykdymo kodekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010 m. sausio 14 d. įstatymo 
Nr. XI-643 redakcija).

IV.

12. Pažymėtina, jog iš pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo krei-
pimosi matyti, kad pareiškėjui abejonė dėl prašomų ištirti norminių teisės aktų teisėtu-
mo iš esmės kilo įgaliojimų Kalėjimų departamentui suteikimo aspektu bei jo tariamo 
veikimo ultra vires. Pareiškėjo teigimu, Teisingumo ministerija negalėjo Pataisos įstaigų 
vidaus tvarkos taisyklėse suteikti įgaliojimų Kalėjimo departamentui nustatyti nuteis-
tųjų naudojimosi kompiuteriais tvarkos, kadangi tokios galimybės nenumato Bausmių 
vykdymo kodeksas, o Kalėjimų departamentas Aprašo 16 punkte nustatytu reguliavimu 
viršijo jam Teisingumo ministerijos Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto  
1 pastraipoje (2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakcija) suteiktus įgaliojimus. Taigi 
būtent šiuo pareiškėjo suformuluotu aspektu išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma tirs 
ginčo nuostatų atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui, Viešojo administravi-
mo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Bausmių 
vykdymo kodekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010 m. sausio 14 d. įstatymo 
Nr. XI-643 redakcija).

13. Pirmiausia pasisakydama dėl konstitucinio teisinės valstybės principo, išplės-
tinė teisėjų kolegija pažymi, jog Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės 
valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės princi-
pas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati 
Konstitucija, kad konstitucinis teisinės valstybės principas aiškintinas neatsiejamai nuo 
Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės 
ir teisinės valstybės siekio, kad minėto konstitucinio principo turinys atsiskleidžia įvai-
riose Konstitucijos nuostatose. Šio principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis 
teisinės valstybės principas – itin talpus, jis apima daug įvairių tarpusavyje susijusių im-
peratyvų. Juo turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio 
Teismo 2004  m. gruodžio 29  d., 2012  m. vasario 6  d., 2012  m. liepos 3  d. ir kt. nuta-
rimai). Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstaty-
mų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams, inter alia tai, kad teisėkūros subjektai teisės 
aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų (Konstitucinio Teismo 2004  m. gruo-
džio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2010 m. kovo 22 d., 2013 m. balandžio 2 d. ir kt. nu-
tarimai). Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų 
hierarchiją, inter alia tai, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, 
konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti pri-
imami remiantis įstatymais, kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo 
aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo 
(Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d., 
2011 m. birželio 9 d. nutarimai). Konstitucinis teisinės valstybės principas neleidžia poįs-
tatyminiais teisės aktais reguliuoti santykių, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu, taip 
pat poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų 
su nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstatymais (Konstitucinio Teismo 2006 m. 
kovo 14 d., 2009 m. birželio 22 d., 2013 m. lapkričio 6 d. ir kt. nutarimai). Taigi atsižvel-
giant į įstatymų viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principą, poįstatyminiame 
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teisės akte nustatytas teisinis reglamentavimas turi būti grindžiamas teisiniu reglamenta-
vimu, įtvirtintu įstatymuose, ir gali jį tik detalizuoti, tačiau negali būti sukuriamos naujos 
bendro pobūdžio normos, konkuruojančios su įstatymo normomis.

14. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas įstatymo vir-
šenybės principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešą-
jį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme 
išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų 
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas savo praktikoje taip pat nuosekliai pažymi viešojo administravimo 
subjektų pareigą veikti aukštesnės galios teisės aktais suteiktos kompetencijos ribose. 
Viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vyk-
doma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui vir-
šijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį 
jis nėra įgaliotas priimti, kartu pažeidžiamas ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintas tei-
sinės valstybės principas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. 
liepos 28  d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr.  I444-
4/2006, 2007  m. lapkričio 23  d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinė-
je byloje Nr. I438-15/2007, 2008 m. lapkričio 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą 
administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2012 m. gegužės 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimą administracinėje byloje Nr.  I502-12/2012, 2013 m. balandžio 30 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I146-10/2013).

15. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, jog Konstitucinis Teismas, savo aktuose 
pripažindamas, kad pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu, 
jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik 
įstatymu, taip pat ne kartą yra konstatavęs, jog tada, kai Konstitucija nereikalauja, kad 
tam tikri su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai būtų reguliuojami įsta-
tymais, juos galima reguliuoti ir poįstatyminiais teisės aktais (inter alia žmogaus teisių 
įgyvendinimo procesinius (procedūrinius) santykius ir pan.). Antai kai kada poreikį įsta-
tymų nustatytą teisinį reguliavimą detalizuoti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės 
aktuose gali lemti būtinumas teisėkūroje remtis specialiomis žiniomis ar specialia (pro-
fesine) kompetencija (Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d., 2005 m. gegužės 5 d. 
nutarimai). 

16. Taigi iš pirmiau cituotos Konstitucinio Teismo praktikos matyti, kad tam tikri 
su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai gali būti reguliuojami ir poįstaty-
miniais teisės aktais, kartu laikantis iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių 
reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys, jog naudojimasis kompiuteriais yra tam tikras teisės į 
privatų gyvenimą, saviraiškos laisvės aspektas.

17. Teisiniai santykiai dėl galimybės nuteistiesiems naudotis kompiuteriais įstaty-
mo lygmeniu reglamentuojami Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnyje. Šio straipsnio 
(2010  m. sausio 14  d. įstatymo Nr.  XI-643 redakcija) 1 dalyje inter alia nustatyta, kad 
nuteistiesiems, išskyrus laisvės atėmimo bausmę atliekančius pataisos įstaigose draus-
mės grupės laikymo sąlygomis, leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus 
pinigus įsigytais ar sutuoktinio, sugyventinio arba artimųjų giminaičių perduotais kom-
piuteriais. Pagal 96 straipsnio 2 dalį šio straipsnio 1 dalyje nurodytų daiktų (tarp jų – 
ir kompiuterių) techninius parametrus ir naudojimosi jais tvarką nustato Pataisos įs-
taigų vidaus tvarkos taisyklės. Bausmių vykdymo kodekso 64 straipsnyje, be kita ko, 
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nustatyta, kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles tvirtina Teisingumo ministerija. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1703 „Dėl Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įgyvendinimo“ 1.1.5 punktu įparei-
gojo Teisingumo ministeriją iki 2003 m. kovo 1 d. nustatyti Pataisos įstaigų vidaus tvar-
kos taisykles. Vadovaujantis inter alia Bausmių vykdymo kodekso 64 straipsniu ir minėto 
Vyriausybės 2002  m. spalio 29  d. nutarimo Nr.  1703 1.1.5 punktu, Pataisos įstaigų vi-
daus tvarkos taisyklės buvo patvirtintos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsaky-
mu Nr. 194. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
bausmių vykdymo kodekse nustatytos terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki 
gyvos galvos bausmių vykdymo ir atlikimo tvarkos, sąlygų ir principų įgyvendinimą, taip 
pat Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų asmenų, nuteistų terminuoto laisvės at-
ėmimo bausme, ir asmenų, nuteistų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme, teisių ir 
laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką (Taisyklių 2 p.).

18. Kaip jau buvo minėta, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 
1 pastraipoje (2012  m. kovo 9  d. įsakymo Nr.  1R-68 redakcija) nustatyta, jog Kalėjimų 
departamento direktorius patvirtina tvarką, pagal kurią tikrinami, peržiūrimi, per-
klausomi ir laikomi nuteistiesiems perduoti ar įsigyti kompaktiniai diskai ir skai-
tmeninės informacijos ir duomenų laikmenos, taip pat šių Taisyklių 173 punkte nu-
rodyti daiktai (t.  y. ir 173.7 punkte nurodyti kompiuteriai), kad juose nebūtų daiktų ir 
reikmenų, įrašytų į Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1 priede pateiktą 
sąrašą. Vadovaudamasis inter alia minėtu Taisyklių 174 punktu, Kalėjimų departamentas 
2012 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. V-124 patvirtino Laisvės atėmimo vietose laikomiems 
asmenims perduotų ar įsigytų daiktų ir informacijos laikmenų tikrinimo, peržiūrėjimo, 
perklausymo bei laikymo tvarkos aprašą, kurio 16 punkte nustatė, jog kompiuteriai ir 
informacijos laikmenos turi būti be prisijungimo prie interneto programinės įrangos, 
programinės įrangos, kuri naikina kompiuterio darbo istoriją, kurios pagalba galima 
bendrauti internetu, be užkoduotų ir kitaip paslėptų ar laisvai neprieinamų duomenų. 
Įrenginiai ir duomenų laikmenos su jose esančia programine įranga, skirta ištrintai ar ki-
taip paslėptai skaitmeninei informacijai atkurti, neperduodami, jais naudotis draudžia-
ma. Taigi iš Aprašo 16 punkto matyti, kad jame yra įtvirtinti naudojimosi tam tikromis 
programinėmis įrangomis apribojimai nuteistiesiems, t.  y. jame iš esmės yra įvardytos 
programinės įrangos, kuriomis nuteistiesiems draudžiama naudotis, inter alia programi-
nės įrangos, kurios naikina kompiuterio darbo istoriją. Išplėstinei teisėjų kolegijai neky-
la abejonių, kad šioje byloje prašomo ištirti teisinio reguliavimo nuostatos, susijusios su 
kompiuterio darbo istoriją naikinančių programų naudojimu, yra nukreiptos į Bausmių 
vykdymo kodekso 1 priedo 6 punkto normų įgyvendinimą.

19. Šiomis aplinkybėmis nėra pagrindo teigti, kad naudojimosi kompiuteriais ka-
linimo įstaigose tvarkos nustatymas neturi teisinio pagrindo. Vis dėlto nagrinėjamu 
atveju, pareiškėjui kvestionuojant teisėkūros subjektų kompetencijos pasidalinimą, taip 
pat reikia atsakyti į klausimus: 1) ar Teisingumo ministerija Bausmių vykdymo kodekso  
96 straipsnio 2 dalies taikymo požiūriu turėjo teisę perduoti jai suteiktą teisę nustatyti 
nuteistiesiems leistinų turėti daiktų (šiuo atveju – kompiuterių) techninius parametrus ir 
naudojimosi jais tvarką Kalėjimų departamentui; 2) ir jei taip, ar Aprašo 16 punkte įtvir-
tintas naudojimosi tam tikromis programinėmis įrangomis apribojimas nustatytas nevir-
šijant Kalėjimų departamentui suteiktų įgaliojimų. 
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20. Išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pirmojo klausimo, pabrėžia, jog 
Konstitucinis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad jeigu įstatymų leidėjas įstatyme 
įtvirtina, jog tam tikrus santykius reguliuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir jeigu 
tokį poįstatyminio santykių reguliavimo poreikį lemia būtinumas teisėkūroje remtis spe-
cialiomis žiniomis ar specialia (profesine) kompetencija, iš konstitucinio teisinės valsty-
bės principo kyla ir tai, kad kai Vyriausybė priima nutarimą, kuriuo tam tikrus santykius 
reguliuoti įgalioja atitinkamą instituciją, tai turi būti tik tokia institucija, kuri turi tokią 
specialią (profesinę) kompetenciją, reikalingą jai Vyriausybės nutarimu priskirtiems san-
tykiams reguliuoti (žr. Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 5 d. nutarimą). Įvertinus šį 
Konstitucinio Teismo išaiškinimą, yra pagrindas daryti išvadą, jog nėra paneigta galimy-
bė įgalioti atitinkamą instituciją reguliuoti tam tikrus santykius ar vykdyti atitinkamas 
funkcijas, laikantis reikalavimo, jog tai gali būti pavedama tik tokiai institucijai, kuri vyk-
do tokias funkcijas ir (arba) turi tokius kitus įgaliojimus, susijusius su jai priskirtų funk-
cijų vykdymu (t. y. tokios institucijos funkcijos yra artimos pavedamoms funkcijoms) (žr. 
mutatis mutandis Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimą, taip pat Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos spren-
dimą administracinėje byloje Nr. I492-4/2013). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pa-
cituotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos mutatis mutandis taikytinos ir 
nagrinėjamu atveju. 

21. Pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeri-
jos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. 
įsakymu Nr.  1R-58, (toliau – ir Nuostatai) 1 punktą Kalėjimų departamentas yra įstai-
ga prie Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis – metodiškai vadovauti ir kontroliuoti 
probacijos tarnybų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą. Kalėjimų departamento veiklos 
tikslai yra dalyvauti nacionalinės bausmių vykdymo ir probacijos politikos formavimo 
procese organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant tinkamą ir vienodą probacijos, 
bausmių (išskyrus baudas), baudžiamojo poveikio priemonių (išskyrus turto konfiska-
vimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų 
fondą), auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstai-
gą) ir kardomosios priemonės – suėmimo vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžio-
se įstaigose, nepažeidžiant asmens teisių ir laisvių (7 p.). Šių nuostatų 8 punkte išvardy-
tos Kalėjimų departamento funkcijos, kurias jis atlieka siekdamas jam nustatytų veiklos 
tikslų. Paminėtinos kelios Kalėjimų departamento funkcijos, t. y.: Kalėjimų departamen-
to direktoriaus nustatyta tvarka laisvės atėmimo vietų įstaigose kartu su Kalėjimų de-
partamentui pavaldžiomis įstaigomis organizuoja ir vykdo teisės pažeidimų prevenciją, 
prireikus imasi priemonių tvarkai atkurti ir palaikyti (8.6 p.); pagal kompetenciją rengia 
ir tvirtina Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir ministrų įsa-
kymams įgyvendinti reikalingus teisės aktus, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 
veiklą reglamentuojančius tvarkos aprašus ir normatyvus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi 
(8.18 p.). Pagal Nuostatų 14 punktą Kalėjimų departamento direktorius yra tiesiogiai pa-
valdus ir atskaitingas teisingumo ministrui. Kalėjimų departamento direktorius, spręsda-
mas jo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vyk-
domi, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus (17.5 p.). 

22. Įvertinusi tai, kas pirmiau išdėstyta, atsižvelgusi į Kalėjimų departamento vei-
klos sritį, tikslus bei funkcijas, išplėstinė teisėjų kolegija, pateikdama atsakymą į pirmiau 
suformuluotą pirmąjį klausimą, daro išvadą, jog Teisingumo ministerija, kuriai pagal 
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Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 2 dalį buvo suteikti įgaliojimai nustatyti kom-
piuterių techninius parametrus ir naudojimosi jais tvarką, turėjo teisinį pagrindą pavesti 
Kalėjimų departamentui (Teisingumo ministerijai pavaldžiai įstaigai) nustatyti nuteistie-
siems leistinų turėti daiktų – kompiuterių – techninius parametrus ir naudojimosi jais 
tvarką. 

23. Kompiuterių tikrinimo tvarka laikytina neatsiejama naudojimosi kompiute-
riais tvarkos dalimi ir patenka į minėtą Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 2 dalyje 
Teisingumo ministerijai įstatymų leidėjo suteiktą kompetenciją, todėl konstatuotina, jog 
Teisingumo ministerija, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 1 pastraipoje 
įtvirtindama pavedimą Kalėjimų departamento direktoriui patvirtinti inter alia kompiu-
terių tikrinimo tvarką, kad juose nebūtų daiktų ir reikmenų, įrašytų į Bausmių vykdymo 
kodekso 1 priede pateiktą sąrašą, veikė savo kompetencijos ribose. 

24. Ši išvada sudaro pagrindą spręsti, kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 
174 punkto 1 pastraipa (2012  m. kovo 9  d. įsakymo Nr.  1R-68 redakcija) ta apimtimi, 
kuria suteikiami įgaliojimai Kalėjimų departamento direktoriui nustatyti nuteistiesiems 
perduotų ar įsigytų kompiuterių tikrinimo tvarką, neprieštarauja konstituciniam teisinės 
valstybės principui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 
punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Lietuvos Respublikos bausmių vyk-
dymo kodekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010  m. sausio 14  d. įstatymo 
Nr. XI-643 redakcija).

25. Pasisakant dėl antrojo klausimo, ar Kalėjimų departamentas Aprašo 16 punkte 
nustatytu reglamentavimu neveikė ultra vires, visų pirma pažymėtina, jog valstybė, nu-
sprendusi pripažinti nuteistiesiems galimybę naudotis kompiuteriais (BVK 96 str. 1 d.), 
turi nustatyti ir naudojimosi jais tvarką. Šiuo atveju įstatymų leidėjas pasirinko tokį šios 
teisės reglamentavimo modelį – Bausmių vykdymo kodekse įtvirtino nuteistųjų teisę 
naudotis kompiuteriais, o išsamesnę naudojimosi šia teise, t.  y. naudojimosi kompiute-
riais (įskaitant jų techninius parametrus), tvarką pavedė nustatyti Teisingumo ministeri-
jai, kuri savo ruožtu tam tikrus šios teisės įgyvendinimo tvarkos aspektus įpareigojo sure-
glamentuoti Kalėjimų departamentą. 

26. Išplėstinė teisėjų kolegija, paneigdama pareiškėjo iškeltą abejonę dėl tariamai 
naujų reikalavimų, t. y. neįtvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, nustatymo 
Aprašo 16 punkte, pažymi, kad šioje byloje kvestionuojama Aprašo nuostata, susijusi su 
programų, naikinančių kompiuterio darbo istoriją, naudojimu, nustato vieną iš kontrolės 
(tikrinimo) funkcijų įgyvendinimo formų, t. y. techninio pobūdžio reikalavimo suformu-
lavimą (tai, kad šis reikalavimas laikytinas techninio pobūdžio, nurodoma ir paties pa-
reiškėjo argumentuose). Taigi yra pagrindas konstatuoti, jog Aprašo 16 punkte Kalėjimo 
departamentas reglamentuodamas programinės įrangos, kuri naikina kompiuterio dar-
bo istoriją, naudojimą kompiuteriuose, įgyvendino Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisy-
klių 174 punkto 1 pastraipoje jam suteiktus įgaliojimus nustatyti kompiuterių tikrinimo 
tvarką. 

27. Neneigiant nuteistųjų galimybės naudotis kompiuteriais svarbos ir naudojimo-
si šia galimybe privalumų (pvz., kompiuterinio raštingumo, mokymosi, švietimo, savi-
raiškos, informacijos gavimo, resocializacijos ir kt.), pažymėtina, jog šio teisės į privatų 
gyvenimą, saviraiškos laisvės aspekto įgyvendinimas laisvės atėmimo įstaigoje turi tam 
tikrų ribojančio pobūdžio ypatumų, kuriuos lemia pataisos įstaigų režimo tikslai, t. y. sie-
kiant užtikrinti vidaus tvarką, užkardyti draudžiamas veikas bei apsaugoti kitų asmenų 
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teises, naudojimasis kompiuterine įranga negali būti absoliučiai laisvas ir nekontroliuoja-
mas. Toks naudojimosi kompiuteriais tvarkos nustatymas gali būti pripažįstamas pagrįs-
tu su sąlyga, kad nustatyta tvarka siekiama teisėtų tikslų, ji yra proporcinga minėtiems 
tikslams pasiekti ir būtina. 

28. Pasisakant dėl Aprašo 16 punkte įtvirtinto draudimo naudoti kompiuteriuose 
tam tikras programines įrangas (įskaitant tas, kurios naikina kompiuterio darbo istoriją), 
pirmiausia išsamiau analizuotinos Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 1 
pastraipos bei Aprašo 16 punkto nuostatos, inter alia siekiant nustatyti jų tikslus. 

29. Iš Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 1 pastraipos turinio ma-
tyti, jog Kalėjimų departamento direktoriui pavesta patvirtinti, be kita ko, nuteistiesiems 
perduotų ar įsigytų kompiuterių tikrinimo tvarką, kad juose nebūtų daiktų ir reikmenų, 
įrašytų į Bausmių vykdymo kodekso 1 priede pateiktą sąrašą. Pačiame Apraše yra įtvir-
tintas daiktų tikrinimo tikslas – užkardyti laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims 
draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų patekimą, vykdyti teisės pažeidimų ir nusikaltimų 
prevenciją (2  p.). Bausmių vykdymo kodekso 112 straipsnio 4 dalyje nustatyta bendra 
taisyklė, jog nuteistiesiems draudžiama turėti su savimi šio kodekso 1 priede nurodytų 
daiktų ir reikmenų. Reikmenys, kuriais naudotis nuteistiesiems uždrausta, paimami ir, 
atsižvelgiant į jų pobūdį bei įsigijimo aplinkybes, pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 
taisykles perduodami saugoti, kol nuteistasis bus paleistas iš pataisos įstaigos, arba su-
naikinami. Bausmių vykdymo kodekso 1 priede patvirtinto Daiktų ir reikmenų, kuriuos 
draudžiama turėti laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, sąrašo 6 punkte 
įvardyti garso, vaizdo įrašymo prietaisai, telefonai (jų dalys ir priedai) ir kitos elektroni-
nio ryšio priemonės. 

30. Pirmiau išdėstytas teisės aktų nuostatas vertinant ne atsietai, o kaip vientisos 
bausmių vykdymo sistemą reglamentuojančių teisės aktų visumos dalį, galima dary-
ti išvadą, jog Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 1 pastraipa Kalėjimų 
departamento direktoriui pavesta patvirtinti nuteistųjų turimų kompiuterių tikrinimo 
tvarką ir tuo aspektu, kad kompiuteriai netaptų elektroninio ryšio priemonėmis, t. y. kad 
nuteistieji neturėtų galimybių pasinaudoti kompiuteriais kaip elektroninio ryšio priemo-
nėmis. Pažymėtina, jog tam tikromis sąlygomis (naudojantis tam tikromis programinė-
mis įrangomis) kompiuteris gali tapti elektroninio ryšio priemone, o naudojimasis tokio-
mis priemonėmis yra draudžiamas pagal Bausmių vykdymo kodekso nuostatas (112 str. 
4 d.). Naudojimasis programinėmis įrangomis, naikinančiomis kompiuterio darbo isto-
riją, galima nuslėpti naudojimosi kompiuteriu, kaip susisiekimo, informacijos perdavi-
mo priemone, faktą. Tai, kad Aprašo 16 punkte nustatytas tam tikrų programinių įrangų 
naudojimo ribojimas buvo įtvirtintas turint tikslą užkirsti kelią nuteistiesiems naudoti 
kompiuterius kaip ryšio priemones, atsiliepimuose patvirtino ir atsakovai Teisingumo 
ministerija bei Kalėjimų departamentas. Įvertinus vien šias aplinkybes, galima daryti iš-
vadą, jog Aprašo 16 punkto nuostatos nėra nukreiptos į naujų, įstatymo lygmeniu ne-
aptartų, nuteistųjų tam tikrų teisių suvaržymų sukūrimą, priešingai – minėtas teisinis 
reguliavimas yra grindžiamas teisiniu reglamentavimu, įtvirtintu įstatyme (Bausmių vyk-
dymo kodekse), ir jį detalizuoja. 

31. Be to, Aprašo 16 punkte įtvirtinto draudimo naudoti tam tikras programi-
nes įrangas tikslai yra ir platesnio pobūdžio, sietini su pačiu Bausmių vykdymo kodek-
se įtvirtintu pataisos įstaigų režimu, jo pagrindais ir tikslais, nukreipti į patį pataisos 
procesą, į siekį užtikrinti vidaus tvarką, užkardyti neteisėtas veikas, taip pat perauklėti  
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nuteistus asmenis, tuo tikslu nustatant tam tikrą bausmės vykdymo tvarką (tuo iš esmės 
yra grindžiama visa pataisos įstaigų režimo sistema). Pavyzdžiui, Bausmių vykdymo ko-
dekse nustatyta, jog Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymų paskirtis – nusta-
tyti tokią bausmės vykdymo tvarką, kad atlikęs bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų 
siektų teisėtais būdais ir priemonėmis (1 str. 2 d.). Šiame kontekste galima įvardyti ir vie-
ną iš nuteistųjų socialinės reabilitacijos tikslų – mažinti nuteistųjų nusikalstamo elgesio 
riziką (BVK 137 str. 2 d. 1 p.). Primintinas ir Apraše įtvirtintas daiktų tikrinimo tikslas 
– užkardyti laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims draudžiamų turėti daiktų ir 
reikmenų patekimą, vykdyti teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevenciją (Aprašo 2  p.). 
Kalėjimų departamentas atsiliepime taip pat nurodo, jog Aprašo 16 punkto teisinio re-
guliavimo motyvai siejami su saugumo laisvės atėmimo vietų įstaigose palaikymu, siekiu 
sukurti būtinas sąlygas normaliai įstaigų veiklai, visapusiškai užtikrinti nuteistiesiems tei-
sės aktų suteikiamas ir garantuojamas teises, motyvuoti asmenis teisės aktus atitinkan-
čiam elgesiui, vykdyti laisvės atėmimo vietų įstaigų režimo pažeidimų prevenciją. 

32. Taip pat išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, siekiant nustatyti, ar Kalėjimų 
departamentas neviršijo savo kompetencijos, priimdamas pareiškėjo kvestionuojamą 
Aprašo nuostatą, būtina sistemiškai įvertinti ne tik Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisy-
klių 174 punkto 1 pastraipoje jam suteiktų įgaliojimų apimtį, bet ir Kalėjimų departa-
mento, kaip viešojo administravimo subjekto, pirmiau jau aptartą veiklos sritį, funkcijas 
bei tikslus, dėl kurių jis buvo įsteigtas (mutatis mutandis žr. Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. I146-5/2014).

33. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, inter alia Aprašo 16 punkto teisinio reguliavimo 
tikslus, nuteistųjų teisės naudotis kompiuteriais ribojimo tikslus, Kalėjimų departamento 
veiklos sritį ir funkcijas (įskaitant tai, kad Kalėjimų departamentas laisvės atėmimo vietų 
įstaigose organizuoja ir vykdo teisės pažeidimų prevenciją; rengia ir tvirtina įstatymams, 
Vyriausybės nutarimams ir ministrų įsakymams įgyvendinti reikalingus teisės aktus 
(Nuostatų 8.6, 8.18 p.), Bausmių vykdymo kodekso nuostatas (1 str. 2 d., 137 str. 2 d. 1 p., 
112 str. 4 d., 1 priedo 6 p.) bei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 174 punkto 1 pas-
traipoje Kalėjimų departamentui suteiktus įgaliojimus, konstatuotina, kad nenustatyta, 
jog Kalėjimų departamentas, Aprašo 16 punkte įtvirtindamas nuteistiesiems programi-
nės įrangos, naikinančios kompiuterio darbo istoriją, naudojimo kompiuteriuose apribo-
jimus, veikė ultra vires. Aprašo 16 punkte įtvirtinti tam tikri techninio pobūdžio apri-
bojimai, uždraudžiant naudotis tam tikromis programinėmis įrangomis, vertinami kaip 
būtini ir proporcingi siekiant pirmiau įvardytų nuteistųjų pataisos, perauklėjimo, reso-
cializacijos, tvarkos kalinimo įstaigoje užtikrinimo (įskaitant užtikrinimą, kad nuteistieji 
neturėtų draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų), nusikalstamų veiksmų užkardymo ir 
kitų tikslų.

34. Išplėstinė teisėjų kolegija šiuo aspektu taip pat pažymi, kad naudojimosi kom-
piuterio darbo istoriją naikinančiomis programomis ribojimas pats savaime nereiškia 
naudojimosi kompiuteriu ribojimo. Šio tipo programos paprastai skirtos nereikalin-
gų failų, programų išvalymui ir iš esmės neturi jokios įtakos naudojimuisi kompiuteriu 
Bausmių vykdymo kodekso nustatyta tvarka. Nėra jokio pagrindo teigti, kad be šių pro-
gramų apskritai nėra įmanoma naudotis kompiuteriu. Aprašo 16 punkte detalizuojama 
galimybės naudotis kompiuteriu tvarka, siekiant pirmiau išvardytų teisėtų tikslų. Kartu 
šia nuostata yra iš esmės įgyvendinamas teisinis reglamentavimas, įtvirtintas įstatyme 
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(Bausmių vykdymo kodekse), juo siekiama Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintų tikslų. 
35. Apibendrinant darytina išvada, jog Kalėjimų departamento direktoriaus 

2012  m. kovo 30  d. įsakymu Nr.  V-124 patvirtinto Aprašo 16 punktas tiek, kiek jame 
įtvirtinta, kad kompiuteriai turi būti be programinės įrangos, kuri naikina kompiuterio 
darbo istoriją, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Viešojo admi-
nistravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir 
Bausmių vykdymo kodekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010 m. sausio 14 d. 
įstatymo Nr. XI-643 redakcija).

36. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog šioje norminėje administracinė-
je byloje sprendžiamas klausimas tik dėl Kalėjimų departamento kompetencijos nusta-
tyti nuteistiesiems tam tikros programinės įrangos naudojimo kompiuteriuose tikrinimo 
tvarką (įskaitant ir iš to išplaukiančius techninio pobūdžio apribojimus). Tai, ar konkre-
čiu atveju nuteistojo kompiuteryje esančios programos naudojimas buvo apribotas pa-
grįstai, ar toks ribojimas (inter alia jo trukmė) buvo proporcingas, vertintina individua-
lioje ginčo byloje. 

37. Apibendrindama sprendime išdėstytus motyvus, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad tiriant pareiškėjo kvestionuojamų teisės aktų nuostatų teisėtumą, nebu-
vo nustatyta jų neatitikties aukštesnės galios teisės aktams. Tokias išvadas Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas padarė, atsižvelgęs į teisinio reguliavimo, susijusio su 
nuteistųjų teisės kompiuteriuose naudoti tam tikrą programinę įrangą įgyvendinimu bei 
jos ribojimu, visumą, pareiškėjo, atsakovų bei nuomonę byloje pateikusio asmens argu-
mentus, prašomo ištirti teisinio reguliavimo priėmimo tikslus ir siekius.

38. Išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo kvestionuojamas teisinis 
reguliavimas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, t.  y. Pataisos įstaigų vidaus 
tvarkos taisyklių 174 punkto 1 pastraipa (2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1R-68 redakci-
ja) ta apimtimi, kuria suteikiami įgaliojimai Kalėjimų departamentui nustatyti kompiute-
rių tikrinimo tvarką, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui 
ir Bausmių vykdymo kodekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010  m. sausio 
14 d. įstatymo Nr. XI-643 redakcija) bei Aprašo 16 punktas tiek, kiek jame įtvirtinta, kad 
kompiuteriai turi būti be programinės įrangos, kuri naikina kompiuterio darbo istoriją, 
neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Viešojo administravimo įsta-
tymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Bausmių vyk-
dymo kodekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010  m. sausio 14  d. įstatymo 
Nr. XI-643 redakcija).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2003  m. liepos 2  d. įsakymu Nr.  194, 174 punkto  
1 pastraipa (2012  m. kovo 9  d. įsakymo Nr.  1R-68 redakcija) ta apimtimi, kuria sutei-
kiami įgaliojimai Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
terijos nustatyti kompiuterių tikrinimo tvarką, neprieštarauja konstituciniam teisinės 
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valstybės principui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 
1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Lietuvos Respublikos bausmių vyk-
dymo kodekso 64 straipsniui bei 96 straipsnio 2 daliai (2010  m. sausio 14  d. įstatymo 
Nr. XI-643 redakcija).

Pripažinti, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-124 patvirtinto Laisvės atėmi-
mo vietose laikomiems asmenims perduotų ar įsigytų daiktų ir informacijos laikmenų 
tikrinimo, peržiūrėjimo, perklausymo bei laikymo tvarkos aprašo 16 punktas tiek, kiek 
jame įtvirtinta, kad kompiuteriai turi būti be programinės įrangos, kuri naikina kompiu-
terio darbo istoriją, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo 
viršenybės principui ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 64 straipsniui 
bei 96 straipsnio 2 daliai (2010 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. XI-643 redakcija).

Sprendimas neskundžiamas.

1.3. dėl lietuvos respublikos teisingumo ministro 2005  m. spalio 27  d. įsakymu 
nr.  1r-352 patvirtintos sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės 
dalies, pažymėtos eilės nr.  16, (2011  m. lapkričio 14  d. įsakymo nr.  1r-265 ir 
2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo nr. 1r-383 redakcijos) teisėtumo

Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą besikreipusio Kauno apylinkės teismo 
nutartimi buvo iškeltas klausimas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. 
spalio 27  d. įsakymu Nr.  1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punk-
to l lentelės dalies, pažymėtos eilės Nr.  16 (2011  m.  lapkričio  14  d. įsakymo Nr.  1R-265 ir 
2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcijos), atitikties Konstitucijos 29 straips-
nio 1 daliai, Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai ir 
Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 daliai ta apimtimi, kuria: a) nustatytas 4 proc. nuo iš-
ieškotos sumos atlygio antstoliui dydis; b) nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, pa-
gal kurią už didesnę išieškomą sumą būtų numatytas mažesnės procentinės išraiškos 
atlygis; c) nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant tam tikrą 
dydį numatant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antstoliui išraišką  
(5 punktas). 

Norminėje byloje tiriamos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos prieštara 
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui pareiš-
kėjo nurodomais motyvais neįžvelgtina, nes kitų teisinių profesijų atstovai [– teisėjai, no-
tarai, aukščiausios kategorijos valstybės tarnautojai –] yra skirtingose teisinėse padėtyse. 
Skiriasi minėtųjų profesinių grupių raison d‘être (pranc. – buvimo prasmė) ir jiems priskir-
tos funkcijos, ir atitinkamai – teisiniu reguliavimu sudarytos sąlygos šioms funkcijoms 
vykdyti (21 punktas).

Nėra pagrįsta teigti, kad sąlygiškai didesnis atlygis (ar veikiau – teisinė galimybė šį 
atlygį gauti atlikus sėkmingą priverstinį išieškojimą) vienai teisinių profesijų atstovų gru-
pei savaime sukuria Konstitucijos netoleruojamą asmenų nelygiateisiškumo situaciją  
(27 punktas). 
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Pati procentinė atlygio antstoliui išraiška, nedetalizuojant teigtino jos neadekva-
tumo, savaime išvados apie galimą tautos gerovės pažeidimą nepagrindžia. Bendra tau-
tos gerovė – tai gana bendras ir platus kriterijus, kurio turinys kiekvienu konkrečiu atve-
ju atskleidžiamas, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius bei kitus svarbius veiksnius. 
Tiriamuoju atveju yra įmanoma ir alternatyvi įtikinama argumentacija, jog minėtosios 
procentinės atlygio antstoliui išraiškos dydis kaip tik yra orientuotas į tautos gerovę, nes, 
be kita ko, atlieka prevencinę funkciją ir užtikrina savanorišką, efektyvų ir operatyvų teis-
mo sprendimo įvykdymą, skatindamas skolininkų nelaukti priverstinio išieškojimo veiks-
mų, t. y. teismo sprendimą vykdyti gera valia. Tokiu būdu užtikrinamas bendrasis civilinio 
proceso principas, kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (33 punktas).

 Atsižvelgiant į pirmiau paminėtus motyvus, nėra pagrindo manyti jog Sprendimų 
vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalis, pažymėta eilės Nr. 16, ta apimtimi, kuria: 
a) nustatytas 4 proc. nuo išieškotos sumos atlygio antstoliui dydis; b) nenustatyta tolesnė 
atlygio diferenciacija, pagal kurią už didesnę išieškomą sumą būtų numatytas mažesnės 
procentinės išraiškos atlygis; c) nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai 
viršijant tam tikrą dydį numatant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio 
antstoliui išraišką, prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų ly-
giateisiškumo principui, Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, Antstolių įstatymo 21 straips-
nio 5 daliai (27, 34, 46  punktai).

Administracinė byla Nr. I-8-822/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00047-2015-7

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2016 m. kovo 30 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Romano 
Klišausko, Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui Virginijui 
Varnaičiui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Kauno 
apylinkės teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spa-
lio 27  d. įsakymu Nr.  1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pa-
tvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 ir Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
tro 2014  m. gruodžio 29  d. įsakymo Nr.  1R-383 redakcijų) 50 punkto 1 lentelės dalies 
teisėtumą.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Kauno apylinkės teismas 2015  m. liepos 23  d. nutartimi kreipėsi į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2005  m. spalio 27  d. įsakymu Nr.  1R-352 „Dėl sprendimų vykdy-
mo instrukcijos patvirtinimo“ patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 ir Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakci-
jų) (toliau – ir Sprendimų vykdymo instrukcija) 50 punkto l lentelės dalis, pažymėta ei-
lės Nr. 16, neprieštarauja Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 da-
liai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1  dalies, 46 straipsnio 3 dalies,  
48 straipsnio 1 dalies nuostatoms ta apimtimi, kuria: 

a) nustatytas 4 proc. nuo išieškotos sumos atlygio antstoliui dydis; 
b) nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, pagal kurią už didesnę išieškomą 

sumą būtų numatytas mažesnės procentinės išraiškos atlygis;
c) nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant tam ti-

krą dydį numatant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antstoliui 
išraišką.

2. Pareiškėjo Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartyje nurodyti šie 
teisiniai argumentai, kuriais grindžiamos abejonės dėl ginčijamos nuostatos teisėtumo:

2.1. Abejonės dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos atitikties aukštesnės ga-
lios teisės aktams pareiškėjui kilo individualioje byloje, kurioje, be kita ko, buvo ginči-
jamas antstolės atlygio už atliktus išieškojimo veiksmus dydis. Būtent – vadovaudamasi 
Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1  lentelės nuostata, jog išieškotinai sumai 
viršijant 100 000 Lt (28 962 Eur), atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą 
yra 4 proc. nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 6 000 Lt (1 737,72 Eur), antstolė 
konkrečioje byloje už 8  525  695,82  Lt sumos išieškojimą iš Kauno miesto savivaldybės 
apskaičiavo ir išsiieškojo 341 027,83 Lt atlyginimą.

2.2. Pareiškėjas cituoja Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalį („Valstybė reguliuoja ūki-
nę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei“), 48 straipsnio 1 dalį („Kiekvienas 
žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“) ir 29 straipsnio  
1 dalį („Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asme-
nys lygūs“) bei Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalį („vykdymo išlaidos grindžiamos 
ekonominiais skaičiavimais, kuriais užtikrinamas antstolio ekonominis nepriklausomu-
mas, skatinamas efektyvus išieškojimas ir atsižvelgiama į veiklos, reikalingos antstolio  
funkcijoms atlikti, pobūdį ir vertę, vykdymo išlaidų perskirstymą (kryžminį subsidijavi-
mą) tarp skirtingų vykdomo proceso dalyvių, antstolio profesinės veiklos ir civilinės atsa-
komybės riziką, sąnaudas. Vykdomosios bylos administravimo išlaidos turi atitikti ants-
tolio ir jo darbuotojų patiriamas sąnaudas (materialines ir laiko) vykdymo veiksmams 
atlikti. Atlygis antstoliui turi užtikrinti pagrįstą investicijų grąžą, galimybę sukurti tin-
kamas klientų aptarnavimo sąlygas ir įdarbinti reikalingos kvalifikacijos darbuotojus“). 
Teigia, jog paminėti teisės principai, juos taikant kartu, lemia, jog norminiu teisės aktu 



48

I. Administracinių teismų praktika

nustatant atlygį antstoliui, kuris, vadovaujantis Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 
yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdy-
mo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas 
funkcijas, toks atlygis turi atitikti atitinkamoms funkcijoms atlikti reikalingą kompetenci-
ją, joms atlikti reikalingas laiko ir darbo sąnaudas.

2.3. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – 
CPK) 609  straipsnio, Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 punkto, 50 punkto 1 len-
telės turinio, vykdymo išlaidos yra skirstomos į tris savarankiškas rūšis – būtinąsias 
vykdomosios bylos administravimo išlaidas, papildomas vykdomosios bylos adminis-
travimo išlaidas, susijusias su atskirų veiksmų atlikimu, ir atlygį antstoliui, kuris savo 
pobūdžiu yra vertintinas kaip sėkmės mokestis už įvykdytą vykdomąjį dokumentą. 
Kadangi vykdomosios bylos būtinosios ir papildomos išlaidos nėra siejamos su fak-
tinėmis vykdymo veiksmų atlikimo sąnaudomis, akivaizdu, jog ir jos savo pobūdžiu 
vertintinos kaip atlygis antstoliui už jo atliekamas funkcijas, tiesiog šių sumų apskai-
čiavimas nesiejamas su vykdymo proceso rezultatais. Kitaip tariant, nustatytas vyk-
dymo išlaidų apskaičiavimas negali būti vertinamas atskirai nuo antstolio atliekamų 
veiksmų apimties – kuo daugiau antstolis veiksmų atlieka, tuo daugiau vykdymo išlai-
dų apskaičiuojama, todėl tvirtinti, jog vykdymo išlaidų dydis yra nustatytas, jo nesie-
jant su faktiškai antstolio atliekamais veiksmais ir kreiptis į administracinį teismą su 
klausimu, ar atitinkamas reglamentavimas yra teisėtas tuo aspektu, kad nenumatytos 
atlyginimo „žirklės“, o jo dydis susietas su išieškoma suma, nėra pagrindo.

2.4. Iš kitos pusės vertinant Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 len-
telės turinį apskaičiuoto atlygio antstoliui kontekste, keltinas klausimas, ar nustaty-
ti atlygio dydžiai, t.  y. proporcija tarp sėkmės mokesčio už vykdomojo dokumento 
įvykdymą ir sumos, priklausančios antstoliui už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą, 
yra adekvatūs, ar numatytas atlygio antstoliui procentinis dydis jį atsiejant nuo pastan-
gų, būtinų rezultatui pasiekti, nėra per didelis. Teismas pažymėjo, jog nustatytas atly-
gio dydis gali nulemti neproporcingai didelį atlygį antstoliui, iškreipiant pusiausvyrą 
tarp antstolio teisės į atlygį ir atitinkamos kitų teisinių profesijų atstovų teisės (pvz., 
individualioje byloje susiklosčiusi situacija lemia, jog už dvi dienas vykdytoje vykdo-
mojoje byloje atliktus kelis standartinius veiksmus antstolės apskaičiuotas užmokestis 
yra lygus darbo užmokesčiui, kurį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėjų atlygi-
nimo įstatymo 1  priedėliu, apylinkės teismo teisėjas uždirba per daugiau nei ketve-
rius metus, o aukščiausiojo rango teisminės sistemos atstovas Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo pirmininkas – už beveik dvejus metus darbo; nurodytas dydis 
yra didesnis už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priede nurodytą 
aukščiausiosios kategorijos valstybės tarnautojo trejų metų darbo užmokestį; Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 1996  m. rugsėjo 12  d. įsakymu Nr.  57  (Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2014 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1R-329 redakcija) 
patvirtintų Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projek-
tų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių sąraše su sandorių 
verte siejami dydžiai visais atvejais yra mažesni nei 1 proc., kai tuo tarpu Sprendimų 
vykdymo instrukcijos 50 punkto 1  lentelėje nurodomas atlygio dydis, kai išieškoma 
suma viršija 100  000  Lt (28  962  Eur) – 4  proc. nuo išieškotos sumos. Todėl keltinas 
klausimas, ar tokia nuostata tinkamai įgyvendina Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje 
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įtvirtintą valstybės prievolę, Konstitucijos 48 straipsnio 1  dalyje įtvirtintą teisę gauti 
teisingą atlygį už darbą, detalizuotą Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje, ar nepa-
žeidžiamas Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas.

2.5. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog kaip matyti iš Sprendimų vykdymo ins-
trukcijos 50  punkto 1 lentelės struktūros, išieškomai sumai neviršijant 1  000  Lt 
(289,62  Eur), yra numatyta ne proporcinė, bet absoliuti atlygio antstoliui suma. 
Išieškomai sumai kylant nuo 1  000  Lt (289,62  Eur) iki 11  000  Lt (3  185,82  Eur), at-
lygio procentinė išraiška mažėja itin intensyviai (po 1  procentą kas 1  000  Lt – 
2  000  Lt (289,62  Eur – 579,24  Eur), po du procentus procentinė išraiška mažinama 
ir išieškomų sumų intervaluose nuo 15  000  Lt iki 30  000  Lt (nuo 4  344,30  Eur iki 
8 688,60 Eur), nuo 30 000 Lt iki 50 000 Lt (nuo 8 688,60 Eur iki 14 481 Eur) ir nuo 
50 000 Lt iki 100 000 Lt (nuo 14 481 Eur iki 28 962 Eur), tuo tarpu tolesnis procen-
tinės išraiškos mažinimas nėra numatytas, kas lemia, jog, pvz., išieškomai sumai sie-
kiant 100 mln. Eur, už vieno vykdomojo dokumento įvykdymą antstoliui priklausytų 
4 mln. eurų atlyginimas. Todėl papildomai keltinas klausimas, ar nustatytas teisinis re-
glamentavimas neprieštarauja Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalies, Konstitucijos  
29 straipsnio 1 dalies, 46 straipsnio 3 dalies, 48 straipsnio 1 dalies nuostatoms tais as-
pektais, jog išieškomai sumai viršijant 100  000  Lt (28  962  Eur) antstolio atlyginimo 
procentinė išraiška nėra diferencijuojama mažėjimo prasme (pvz., nustatant mažesnę 
procentinę išraišką išieškojimams, kai išieškoma suma viršija 300 000 Lt (86 886 Eur), 
500 000 Lt (144 810 Eur), 1 000 000 Lt (289 620 Eur) ir t. t.), nėra susiejama su abso-
liučiu dydžiu (pvz., nustatant, jog išieškomai sumai viršijant 300 000 Lt (86 886 Eur), 
antstolio atlyginimas sudaro 15 000 Lt (4 344,30 Eur) ar pan.). 

II.

3. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, buvo gautas atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministeri-
jos atsiliepimas, kuriame prašoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pripažin-
ti, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 lentelės dalis, pažymėta eilės Nr. 16, 
neprieštarauja Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 daliai, Konstitucijos 29 straipsnio 1 da-
liai, Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai bei pareiškėjo 
prašymą atmesti. Atsakovo atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

3.1. Atsakovas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012  m. ba-
landžio 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012 bei teigia, jog Kauno 
apylinkės teismo 2015  m. liepos 23  d. nutarties motyvuojamoji dalis susideda iš teisės 
normų citatų, matematinių skaičiavimų bei palyginimų ir teiginio, jog teismui kilo abe-
jonių, ar ginčijama Sprendimų vykdymo instrukcijos norma neprieštarauja aukštesnės 
galios teisės aktams. Tačiau šioje nutartyje pareiškėjas visiškai neatskleidžia nei konsti-
tucinių principų turinio, nei pateikia išsamesnių teisinių (o ne matematinių ar pan.)  
argumentų. Mano, jog nors Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir priėmė 
Kauno apylinkės teismo kreipimąsi, pareiškėjas nesilaikė pirmiau minėtoje nutartyje ap-
tartų reikalavimų, išdėstytinų pareiškime, kuriuo kreipiamasi dėl norminio teisės akto (jo 
dalies) teisėtumo tyrimo. Teisinių argumentų trūkumas minėtoje nutartyje apsunkina at-
sakovo galimybę suformuluoti konkrečius atsikirtimus, nes nėra aišku, kokiu aspektu ir 
kokia apimtimi pareiškėjas įžvelgia galimą teisės aktų prieštaravimą.
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3.2. Remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996  m. vasario 28  d., 
2005 m. gegužės 13 d. ir kt. nutarimais, kuriuose pateikiamas Konstitucijos 29 straipsnio, 
įtvirtinančio asmenų lygiateisiškumo principą, aiškinimas. Teigia, jog pareiškėjas, lygin-
damas antstolio ir kitų asmenų gaunamą atlygį, rėmėsi vienintele juos vienijančia aplin-
kybe – aukštuoju teisiniu išsilavinimu, tačiau visiškai neatsižvelgė į skirtingą pareigybių 
teisinį statusą bei atliekamas funkcijas. Atkreipia dėmesį į tai, jog antstolių statusas ati-
tinka laisvųjų teisinių profesijų atstovų statusą. Antstolio atlygis nėra nekintantis, jis nėra 
mokamas iš valstybės biudžeto, be to, antstoliai savo lėšomis sukuria ir išlaiko profesinei 
veiklai reikalingą infrastruktūrą: samdo darbuotojus, įsigyja ar nuomoja biuro patalpas, 
kompiuterius, biuro techniką, automobilį ir kt. Teisėjams ar kitiems valstybės pareigū-
nams nereikia išlaikyti savo biuro, daugeliu atvejų jų darbo vietų apsauga užtikrinama 
valstybės lėšomis. Taigi lyginti antstolio pareigybę su teisėjais, prokurorais bei valstybės 
tarnautojais ar pareigūnais, nėra pagrindo.

3.3. Be to, nors notarai, kuriuos mini pareiškėjas, taip pat yra priskiriami laisvųjų 
profesijų atstovams, tačiau antstolių vykdoma veikla savo pobūdžiu yra pernelyg skirtin-
ga lyginant su paminėtąja. Iš Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnio tu-
rinio akivaizdu, kad notarų vykdomos funkcijos (veiksmai) nėra priverstinio pobūdžio, 
be to, notarui priklausantį atlyginimą už notarinio veiksmo atlikimą sumoka pareiškėjas, 
t.  y. asmuo, prašantis atlikti notarinį veiksmą. Taigi notaras, atlikdamas notarinį veiks-
mą, iš esmės yra garantuotas dėl to, kad jis gaus nustatyto dydžio notaro atlyginimą. 
Antstoliai, be kita ko, valstybės vardu išieškojimo procese vykdo priverstinio pobūdžio 
funkcijas, o jų atlygis yra vertintinas kaip sėkmės mokestis (ką pripažįsta ir Kauno apy-
linkės teismas), todėl jiems kyla padidinta rizika nukentėti dėl savo profesinės veiklos. 
Nors, pagal Antstolių įstatymo 17 straipsnio 3 dalį, antstolio profesinės civilinės atsako-
mybės privalomojo draudimo minimali suma yra 58  000  Eur vienam draudžiamajam 
įvykiui, o šio straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad antstolis gali pats papildomai draustis 
antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu už fiziniams ar juri-
diniams asmenims padarytą žalą atliekant antstolio funkcijas, tačiau, turimais duomeni-
mis, nė viena Lietuvoje veikianti draudimo kompanija antstoliams neteikia šios papildo-
mo draudimo paslaugos. Pagal CPK XLIX skyriaus nuostatas, antstolis, priverstine tvarka 
parduodamas skolininko turtą iš varžytynių, veikia kaip sandorio šalis: antstolis inicijuo-
ja varžytynes, varžytynių laimėtojas sumoka pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, var-
žytynės baigiamos antstoliui ir turto pirkėjui pasirašant turto pardavimo iš varžytynių 
aktą. Tuo atveju, jeigu teismas dėl kokių nors aplinkybių turto pardavimo iš varžytynių 
aktą paskelbtų negaliojančiu ir priteistų šio turto savininkui didesnę negu 58  000  Eur 
sumą žalai atlyginti, antstoliui tektų savo lėšomis padengti skirtumą tarp priteistos žalos 
sumos ir draudimo kompanijos apmokamos sumos. Toks teisinis reglamentavimas di-
dina antstolių riziką patirti finansinių nuostolių dėl profesinės veiklos vykdymo. Be to, 
antstoliams veikiant kaip individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, jų turtas 
teisiškai nėra atskirtas nuo kitų šeimos narių turto, todėl didelės žalos priteisimo atveju 
gali materialiai nukentėti visa antstolio šeima.

3.4. Pažymi ir tai, jog antstoliams, kaip ir kitų laisvųjų teisinių profesijų atstovams, 
suteikiamos tik ribotos valstybės socialinės garantijos. Pagal Lietuvos Respublikos vals-
tybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalį antstoliai privalomai draudžia-
mi tik pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims. Ligos ir  
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motinystės socialiniu draudimu ar kitomis draudimo rūšimis antstoliai (kaip ir jų konto-
rų darbuotojai) turi pasirūpinti savarankiškai.

3.5. Mano, jog iš antstoliams valstybės pavestų funkcijų kylanti profesinė rizika 
turi būti susieta su valstybės suteikiamomis garantijomis antstoliams ir antstolių konto-
rų darbuotojams. Pakankamos sprendimų vykdymo išlaidos, įskaitant atlygį antstoliui, 
laikytinos vienintele realia profesinės rizikos kompensavimo priemone. Šios aplinkybės 
rodo, kad skirtingas antstolių ir kitų teisinių profesijų atstovų gaunamo atlygio teisinis 
reguliavimas yra teisiškai pagrįstas bei nulemtas objektyvių skirtumų, todėl ginčijama 
Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostata neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 
dalyje įtvirtintam lygybės prieš įstatymą principui.

3.6. Remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005  m. gegužės 13  d., 
2008  m. kovo 5  d., 2009  m. balandžio 29  d. ir kt. nutarimais, kuriuose aiškinamas 
Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies turinys, bei teigia, jog to, kaip ši konstitucinė nuostata 
yra susijusi su antstolio atlygio teisiniu reguliavimu ir kokius prieštaravimus šiuo aspektu 
įžvelgia pareiškėjas, Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartyje nėra nurody-
ta. Mano, jog pareiškėjas neįsigilino į šios konstitucinės normos turinį, todėl be pagrindo 
susiejo joje įtvirtintą reikalavimą valstybei su atlygio antstoliui reglamentavimu.

3.7. Pažymi, jog atlygis antstoliui turi ne tik atlyginamojo pobūdžio funkciją. 
Antstolių įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vykdymo išlaidas sudaro: 1) vyk-
domosios bylos administravimo išlaidos (jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje pri-
valomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos ir papildomos išlaidos, kurios patiriamos 
atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje); 2) atlygis antstoliui už įsta-
tymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teis-
mo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. To paties straipsnio 5 
dalyje nustatyta, kad vykdymo išlaidos grindžiamos ekonominiais skaičiavimais, kuriais, 
be kita ko, skatinamas efektyvus išieškojimas. Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 ir 68 
punktuose nustatyta, kad atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko imamas 
tik tada, jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo per raginime įvykdyti sprendimą nustaty-
tą terminą. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartyje civili-
nėje byloje Nr. 3K-7-1/2007 suformuluotais išaiškinimais bei teigia, jog iš jų matyti, kad 
atlygis antstoliui tuo pačiu tarnauja ir kaip prevencinė priemonė skolininkams, verčianti 
vykdyti teismo sprendimus geruoju.

3.8. Akcentuoja, jog sprendimų vykdymo išlaidos yra valstybės reguliuojama mo-
kėjimų priemonė, kurios paskirtis – užtikrinti priverstinio sprendimų vykdymo sistemos 
funkcionavimui reikalingų pajamų surinkimą ir skatinti geranorišką teisinių sprendimų 
vykdymą. Šiuo aspektu remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rug-
sėjo 20 d. nutarime suformuluotu išaiškinimu bei pakartotinai nurodo, jog vykdymo iš-
laidas sudaro būtinos išlaidos, papildomos išlaidos ir atlygis antstoliui. Tačiau pabrėžia, 
jog pirmosios dvi išlaidų rūšys yra ne atlyginamojo, o kompensacinio pobūdžio, kadangi 
yra skirtos kompensuoti vykdymo metu patirtas antstolio materialines, laiko ir kt. sąnau-
das (pvz., Sprendimų vykdymo instrukcijos 48 punkte numatyta, jog į būtinas vykdymo 
išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimo, vyk-
domosios bylos užvedimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymo dėl vykdomosios 
bylos užbaigimo parengimo, vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikini-
mo išlaidos). Taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog dalis antstolių vykdomų išieškojimų yra  
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antstoliams nuostolingi, pvz., dėl to, kad skolininkas neturi lėšų. Būtent todėl Antstolių 
įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas vykdymo išlaidų perskirstymo (kryžminio sub-
sidijavimo) tarp skirtingų vykdomo proceso dalyvių principas, reiškiantis jog nuostolin-
gose vykdomosiose bylose patirtos vykdymo išlaidos dengiamos sėkmingų bylų sąskai-
ta. Taigi sprendimų vykdymo išlaidos yra specifinė mokėjimų rūšis, tiesiogiai susijusi su 
vykdymo proceso dalyvių teisiniu elgesiu, turinti aiškų atgrasomąjį poveikį ir sukurianti 
materialų pagrindą priverstinio sprendimų vykdymo sistemos funkcionavimui.

3.9. Pažymi, jog sumų, viršijančių 100  000  Lt (28  962  Eur), kaip antai Kauno 
apylinkės teismo nagrinėjamoje individualioje byloje, išieškojimas vykdomas gana re-
tai. Lietuvos antstolių rūmų pateiktais duomenimis, didžioji dalis vykdomųjų bylų 
(~40  proc.) yra pradėtos dėl sumų, nesiekiančių 57,92  Eur (200  Lt), išieškojimo. Nors 
techninė galimybė diferencijuotai reglamentuoti atlygio antstoliui dydį priklauso-
mai nuo išieškomos sumos egzistuoja neribotai – intervalo rėžius galima nustaty-
ti ir kas 28 962 Eur (100 000 Lt), ir kas 100 000 Eur (345 280 Lt), ir kas 1 000 000 Eur 
(3  452  800  Lt) taip didėjant iki begalybės, tačiau tai nebūtų nei tikslinga, nei teisiškai 
pagrįsta, kadangi galutinė riba taip ir liktų neapibrėžta (teoriškai yra įmanomas net 
ir teismo nurodytas 100  mln.  Eur išieškojimas). Vertinant visame Sprendimų vykdy-
mo instrukcijos 50 punkte įtvirtintus atlygio antstoliui dydžius, matyti, jog procentinė 
jo išraiška mažėja tolygiai, palaipsniui didėjant absoliučiam dydžiui, taigi jokio išskirti-
nio nukrypimo nuo bendrų proporcijų neįžvelgtina. Įtvirtinti konkretų antstolio atlygio 
dydį, pvz., Kauno apylinkės teismo siūlomus 4 344,30 Eur (15 000 Lt), taip pat nebūtų 
logiška, kadangi, kaip jau minėta, išieškant itin didelę sumą (kaip nagrinėjamu atveju – 
2,5  mln.  Eur) toks atlygis nevykdytų nei atgrasomosios (prevencinės) funkcijos, nes jo 
dalis, lyginant su išieškoma suma, būtų palyginti maža.

3.10. Remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nu-
tarime suformuluotu išaiškinimu bei apibendrina, jog ginčijamas Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 50 punkte įtvirtintas atlygio antstoliui dydis yra nulemtas specifinių antstolio 
atliekamų funkcijų, skatinantis efektyvų išieškojimą ir skolininko aktyvų elgesį siekiant 
įvykdyti teismo sprendimą geruoju (ši skolininko pareiga įtvirtinta CPK 644 straipsnio 
4 punkte) bei užtikrinantis antstolio profesinės atsakomybės, kylančios dėl jo funkcijų 
vykdymo, kompensavimą, todėl ginčijama nuostata neprieštarauja Antstolių įstatymo 
21 straipsnio 5 daliai ir Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai. Priduria, kad klausimas, ar 
antstolio atlygis, išreikštas procentine verte, yra adekvatus antstolio sąnaudoms, remian-
tis CPK 510 straipsniu yra individualioje byloje pagal konkrečias aplinkybes nagrinėtinas 
klausimas, todėl svarstyti, ar antstolio apskaičiuotos vykdymo išlaidos yra teisėtos ir pa-
grįstos, privalo ne Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, o Kauno apylinkės teis-
mas nagrinėjamoje civilinėje byloje.

III.

4. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, buvo gautos Kauno miesto savivaldybės administracijos, Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto, Lietuvos advokatūros bei asociacijos „Lietuvos antstolių rū-
mai“ nuomonės.

4.1. Kauno miesto savivaldybės administracija Lietuvos vyriausiajam adminis-
traciniam teismui pateiktoje nuomonėje laikosi pozicijos, jog Sprendimų vykdymo  
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instrukcijos nuostata ta apimtimi, kuria yra nustatytas 4  proc. nuo išieškotinos su-
mos atlygio antstoliui dydis ir nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, prieštarauja 
Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, Konstitucijos 48 
straipsnio 1 daliai ir Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 daliai.

4.1.1. Pagrįsdama savo poziciją, Kauno miesto savivaldybės administracija nurodo, 
jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 lentelės dalyse, pažymėtose Nr. 1–15, 
yra įtvirtintas regresyvinis atlygis antstoliui – išieškotinai sumai augant, atlygio antstoliui 
dydis santykinai mažėja. Tuo tarpu Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 len-
telės dalis, pažymėta Nr.  16, užbaigia atlygio antstoliui diferencijavimą bei apima visas 
sumas nuo 28 962 eurų iki begalybės. Vadinasi, matematiniu požiūriu perkopus šią sumą 
atlygis antstoliui gali siekti net begalybę eurų, nes yra ne regresyvus, bet tiesiogiai pro-
porcingas išieškotinai sumai.

4.1.2. Kadangi ginčijama nuostata toliau nebediferencijuoja maksimalios atlygio 
antstoliui sumos, ji nelaikytina atitinkančia Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalį, įtvir-
tinančią vykdymo išlaidų pagrįstumo principą. Būtent – minėta Antstolių įstatymo nor-
ma numato, jog vykdymo išlaidos turi būti grindžiamos ekonominiais skaičiavimais bei 
detalizuoja baigtinį sąrašą tokiems ekonominiams skaičiavimams reikšmingų aplinkybių. 
Atsižvelgiant į tai, Kauno miesto savivaldybės administracijos nuomone, kiekvienas vyk-
dymo proceso veiksmas gali būti įvertintas absoliučia pinigų suma, t. y. yra įmanoma nu-
statyti labai sudėtingo ir didelės apimties vykdymo proceso veiksmo atvejį bei numatyti 
išlaidų už tokį atvejį ribą, nuo kurios antstolio patiriamos išlaidos jau nebedidės, nepri-
klausomai nuo situacijos sudėtingumo, o gal net priešingai – remiantis masto ekonomi-
kos dėsniais – pradės mažėti.

4.1.3. Nė viena Europos bendrijai priklausanti valstybė nenustato tokio didelio 
4 proc. dydžio atlygio antstoliui, kuris pasiekus tam tikrą ribą nėra toliau diferencijuoja-
mas ar ribojamas absoliučiu dydžiu. Antai, Estijos, Danijos ir Vokietijos teisinis regulia-
vimas įtvirtina 8 kartus mažesnį, t. y. 0,5 proc. dydžio, tačiau toliau nediferencijuojamą 
ir maksimalia suma neapribojamą atlygį antstoliui. Tuo tarpu kitos europinės valstybės 
atlygį antstoliui, net ir tą, kuris nustatomas procentine išraiška nuo išieškotinos sumos, 
riboja absoliučiais dydžiais.

4.1.4. Kadangi ginčijama nuostata antstoliui nėra pagrįsta ekonominiais skaičiavi-
mais ir kitais objektyviais kriterijais, tokiais kaip atliekamo darbo pobūdis, darbo funkci-
jų sudėtingumas ar apimtis, tenkanti atsakomybė ir kt., ja įtvirtinamas atlygis antstoliui 
prieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai.

4.1.5. Remiantis konstitucine jurisprudencija, teisiniu reguliavimu numatyti darbo 
užmokesčio dydžiai gali būti diferencijuojami, tačiau tai turi būti pagrįsta aiškiais objek-
tyviais kriterijais, atspindinčiais atitinkamai grupei priklausančių asmenų veiklos ypatu-
mus. Kauno miesto savivaldybės administracijos vertinimu, norminėje byloje ginčijama 
nuostata tokiais objektyviais kriterijais nėra grįsta. Todėl ja įtvirtintas atlygis antstoliui 
laikytinas neteisingu ir privilegijuojančiu.

4.1.6. Ginčijama nuostata išimtinai tik antstoliui nustatytas nediferencijuotas ir ab-
soliučia riba neapibrėžtas atlygio antstoliui dydis, priklausantis vien tik nuo išieškotinos 
sumos, antstolius traktuoja nelygiateisiškai su kitais valstybės pareigūnais, o taip pat su 
kitų teisinių profesijų atstovais, nors tam nėra jokių objektyvių priežasčių. Tokiu būdu 
yra pažeidžiamas Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas.
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4.1.7. Lietuvos Respublikos teisės aktais (pvz., Valstybės tarnybos įstatymu, Teisėjų 
atlyginimų įstatymu, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstaty-
mu ir pan.) reglamentuojamas tiek vietos, tiek centrinės valdžios institucijų atitinkamų 
darbuotojų gautinas atlygis yra sietinas su užimamomis pareigomis, kurias užimti yra bū-
tina atitinkama kvalifikacija, patirtis ir kiti kriterijai, sietini išimtinai su tas funkcijas at-
liekančiu asmeniu, jo kvalifikacija, patirtimi gebėjimais bei atsakomybe. Atitinkamai yra 
reglamentuoti ir šių darbuotojų gautini priedai bei priemokos, kurias galima mokėti tik 
teisės aktų numatytais atvejais bei atsižvelgiant į darbą atliekančio asmens kvalifikaciją 
ir pastangas bei prisiimamą atsakomybę. Tuo tarpu ginčijama nuostata įtvirtintas atlygis 
antstoliams, nors ir veikiantiems valstybės vardu, išskiria šiuos pareigūnus iš minėtų as-
menų rato, nustatydamas iš esmės neribotą atlygį, visiškai nesietiną su antstolio atlieka-
mų veiksmų apimtimi, įdėtomis pastangomis ir sąnaudomis. Be to, jokios kitos teisinin-
kų profesijos atstovams darbo užmokestį reguliuojantys teisės aktai nenustato neriboto 
atlygio.

4.1.8. Kadangi ginčijama nuostata sudaro sąlygas pavieniams antstoliams už vie-
ną išieškojimo veiksmą gauti tokį atlygį, kokį kiti antstoliai vidutiniškai gauna per vienus 
metus, ji ne tik netarnauja tautos gerovei, bet ir didžiajai daliai antstolių, todėl pažeidžia 
Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalį.

4.1.9. Visuotinai yra pripažįstama, jog demokratinė valstybė, reguliuodama insti-
tucijų ir subjektų, veikiančių vietos ar centrinės valdžios subjektų vardu, teisinius santy-
kius, jų veiklą bei atlygį už atliekamą darbą ar teikiamas paslaugas, turėtų pasirinkti tokį 
teisinį reglamentavimą, kuris keltų visuomenės pasitikėjimą šiomis institucijomis ir as-
menimis. Toks reglamentavimas turi būti skaidrus, aiškus, konkretus, sietinas išimtinai 
su minėtų subjektų atliekamų funkcijų, paslaugų apimtimis, griežtai apibrėžtas, nes nuo 
šių subjektų keliamo pasitikėjimo priklauso pasitikėjimas pačia valstybe. Norminėje by-
loje kvestionuojamas teisinis reguliavimas savo ruožtu suponuoja neigiamą visuomenės 
požiūrį į šiuos valstybės įgaliotus asmenis, o kartu ir į pačią valstybę, nes valstybės vardu 
veikiantis subjektas, įdėdamas minimalias pastangas ir patirdamas minimalias sąnaudas, 
turi teisę gauti iš esmės neribotą atlygį. Toks reguliavimas nelaikytinas suderinamu su 
valstybės gerove, bet tarnauja tik atskirų asmenų grupių (antstolių, vykdančių veiklą di-
džiuosiuose miestuose) gerovei.

4.2. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui pateiktoje nuomonėje laikosi pozicijos, jog norminėje byloje ginčijamas teisinis 
reguliavimas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams:

4.2.1. Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi siekiama užtikrinti, kad vykdymo 
išlaidų sistema garantuotų tinkamą antstolių funkcijų vykdymą bei antstolių kontoros, 
kaip ekonominio vieneto, funkcionavimą. Šios teisės normoje įtvirtinta formuluotė, jog 
vykdymo išlaidos yra grindžiamos ekonominiais skaičiavimais, negali būti aiškinama at-
sietai nuo viso normos turinio ir prasmės. Minėtieji ekonominiai skaičiavimai nukreipti 
į:

4.2.1.1. tinkamą ir socialiai orientuotą antstolio funkcijų įgyvendinimą, užtikri-
nant kryžminį vykdymo veiksmų finansavimą. Kadangi vykdymo procesas yra teisin-
gumo vykdymo sudėtinė dalis, kurios valstybė nefinansuoja, sistema turi būti tokia, kad 
garantuotų galimybę užtikrinti veiksmingą priimtų teismo sprendimų vykdymą, susijusį 
tiek su nedideliais reikalavimais, tiek su socialiai pažeidžiamesnių asmenų teisėmis;
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4.2.1.2. finansinį teismo antstolio nepriklausomumą. Įgyvendinus vykdymo siste-
mos institucinę reformą, viešoji teismo sprendimų vykdymo funkcija buvo perduota pri-
vatiems asmenims (antstoliams). Tuo pačiu valstybė atsisakė bet kokių įsipareigojimų fi-
nansuoti antstolių veiklą. Kita vertus, valstybė apsiėmė užtikrinti tam tikras ekonomines 
antstolių veiklos garantijas, kurios sudarytų pakankamas sąlygas nepriklausomai ants-
tolių veiklai. Todėl vykdymo sistema turi būti garantuojanti efektyviai dirbančiam ants-
toliui pakankamą finansinę gerovę, kas laikytina viena iš esminių sąlygų, užtikrinant ir 
antstolio veiklos nepriklausomumą bei veiksmingumą;

4.2.1.3. galimybę finansuoti antstolių kontoros veiklą. Pagal galiojantį teisinį regu-
liavimą būtent antstoliui tenka pareiga išlaikyti savo kontorą, kuri laikytina būtina efek-
tyvaus antstolio funkcijų vykdymo sąlyga. Todėl vykdymo sistema turi garantuoti efek-
tyviai bei sąžiningai dirbančiam antstoliui taip pat ir galimybę visiškai finansuoti savo 
kontoros veiklą.

4.2.2. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog norminėje byloje 
ginčijama nuostata neprieštarauja Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje numatytiems 
įkainių nustatymo principams. Priešingai – vertinant kitus Sprendimų vykdymo instruk-
cijos numatomus vykdymo išlaidų dydžius, teigtina, jog visuminė įkainių sistema atitinka 
minėtame įstatyme keliamus tikslus.

4.2.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimais, su-
sijusiais su Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalimi, nėra pagrindo teigti, jog norminėje by-
loje ginčijama nuostata prieštarauja asmenų lygiateisiškumo principui, nes ji taikoma 
visiems be išimties subjektams. Minėtosios išvados nepaneigia ir tai, kad individualioje 
byloje priverstinio vykdymo priemonės buvo nukreiptos į savivaldybę, nes pagal bendrą-
ją taisyklę tiek valstybė, tiek savivaldybė, dalyvaudama civiliniuose santykiuose, tai daro 
lygiais pagrindais. 

4.2.4. Norminėje byloje ginčijama nuostata neprieštarauja Konstitucijos 46 straips-
nio 3 daliai, nes ši konstitucinė nuostata yra skirta laisvoje rinkoje veikiančių privačių 
subjektų ūkinės veiklos reguliavimo klausimams spręsti. Taigi minėtasis straipsnis ne-
gali būti taikomas antstolių veiklai, nes jie vykdo ne ūkinę veiklą, o valstybės funkcijas, 
užtikrindami priverstinį teismo sprendimų vykdymą. Tai, jog šių viešo pobūdžio funk-
cijų (patenkančių į valstybės iuris imperii) vykdymas yra perduotas privatiems asme-
nims nedaro jų veiklos ūkine, t.  y. verslu. Be to, net ir darant prielaidą, kad minėtasis 
straipsnis yra taikytinas antstolių veiklai, neabejotina, jog esamas reguliavimas atitinka 
Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje suformuluotus imperatyvus.

4.2.5. Taip pat nėra pagrindo teigti, jog norminėje byloje ginčijama nuostata prieš-
tarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai. Konstitucinio Teismo jurisprudencija, susijusi 
su šiame straipsnyje įtvirtinta asmens konstitucine teise, nukreipta į valstybės tarnautojų 
teisę gauti įstatymais garantuotą atlyginimą bei ribotas valstybės galimybes šį atlyginimą 
mažinti. Tuo tarpu konstitucinės jurisprudencijos dėl asmens teisę į teisingą apmokėjimą 
už darbą pažeidžiančio per didelio atlyginimo suformuota nėra.

4.2.6. Vien tai, kad norminėje byloje ginčijamoje nuostatoje nenustatyta tolesnė at-
lygio antstoliui diferenciacija, neleidžia teigti, jog pažeidžiami aukštesnės galios teisės ak-
tai, nes jie nenumato, o ir negali numatyti, kokios apimties ši vykdymo išlaidų diferencia-
cija turi būti. Nustatydama atlygį antstoliui, valstybė turi užtikrinti jau minėtųjų funkcijų 
įgyvendinimą – ir kryžminį vykdymo veiksmų subsidijavimą, ir savanoriško sprendimų 
vykdymo skatinimą, ir antstolio nepriklausomumą, ir efektyvią jo kontoros veiklą.
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4.2.7. Išvados apie ginčijamos nuostatos prieštaravimą aukštesnės galios teisės ak-
tams neleidžia daryti ir tai, jog joje nėra įtvirtinto maksimalaus atlygio antstoliui dydžio. 
Analogiškas reguliavimas yra įtvirtintas ir mokestinėje sistemoje. Kadangi surenkant mo-
kesčius, yra finansuojamos įvairios visuomenės gyvenimo sritys, didesnis mokesčių su-
rinkimas tuo pačiu reiškia ir geresnį šių sričių finansavimą. Todėl nėra jokio mokesčio, 
kuriam būtų įtvirtinta viršutinė riba.

4.3. Lietuvos advokatūra Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateik-
toje nuomonėje nurodo nemananti, jog norminėje byloje tiriama Sprendimų vykdymo 
instrukcijos nuostata prieštarauja Konstitucijai ir (ar) Antstolių įstatymui.

4.3.1. Antstoliai priskiriami fiziniams asmenims, vykdantiems individualią vei-
klą. Tad mokestine prasme antstolių statusas galėtų atitikti advokatų ir notarų statusą. 
Antstoliai, kaip advokatai bei notarai, savo lėšomis sukuria ir išlaiko profesinei veiklai 
reikalingą darbo vietą, samdo darbuotojus, antstoliams suteikiamos ribotos socialinės 
garantijos. Dėl šios priežasties vykdymo išlaidų dydžiai negali pažeisti antstolio ekono-
minio nepriklausomumo, efektyvumo principų, bet turi užtikrinti, kad gaunamas atlygis 
ne tik padengtų vykdymo sąnaudas, bet ir sudarytų sąlygas iš veiklos gauti pajamų. Juo 
labiau kad antstolis neturi teisės atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą tuo pa-
grindu, kad šio dokumento vykdymas ateityje gali būti nuostolingas.

4.3.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinėje praktikoje yra pripažįstama teis-
mo teisė mažinti atlygį antstoliui, be kita ko, įvertinant vykdymo išlaidų adekvatumą ir 
proporcingumą. Taigi teismas, atsižvelgdamas į protingumo, teisingumo, sąžiningumo, 
ekonomiškumo principus, konkrečias bylos aplinkybes, nepažeisdamas antstolių ekono-
minio nepriklausomumo, vykdymo proceso efektyvumo principų, turi teisę mažinti atly-
gį antstoliui konkrečioje byloje.

4.4. Asociacija „Lietuvos antstolių rūmai“ (toliau – ir Antstolių rūmai) Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui pateiktoje nuomonėje nurodo, jog nėra teisinio 
pagrindo konstatuoti Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalies, pažy-
mėtos eilės Nr. 16, prieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams.

4.4.1. Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą besikreipusio Kauno apylinkės 
teismo nutartyje nėra jokių teisinių argumentų, kuriais būtų atskleidžiama neatitiktis tarp 
norminėje byloje ginčijamos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos ir Antstolių 
įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje išvardytų vykdymo išlaidų reguliavimui teisiškai reikš-
mingų kriterijų. Taip pat minėtasis teismas neatsižvelgė į tai, jog ginčijama nuostata yra 
pagrįsta būtent atliktais ekonominiais skaičiavimais, kaip to reikalauja Antstolių įstatymo  
21 straipsnio 5 dalis. Šiuo tikslu, be kita ko, gavus Lietuvos Respublikos valstybės kontro-
lės atlikto valstybinio audito tema „Teismo antstolio reformos vykdymas“ išvadas, 2005 m. 
buvo inicijuota antstolių ekonominės veiklos analizė, pasitelkiant tarptautinę audito kom-
paniją „Ernst & Young Baltic”. Teisingumo ministro 2007 m. kovo 21 d. įsakymu taip pat 
buvo sudaryta darbo grupė naujam Sprendimų vykdymo instrukcijos projektui parengti, 
įtraukiant į šią grupę įvairių žinybų specialistus. 2008 m. UAB „Auditas“ atliko antstolių 
veiklos auditą, kurio tikslas buvo nustatyti vykdomųjų bylų administravimo išlaidų ir at-
lyginimo dydžius antstoliui už įstatymo nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, fak-
tinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu ir pan., kurie turi būti pagrįsti ekonomi-
niais kriterijais, atsižvelgiant į socialinius veiksnius. Vėliau rengiant ir keičiant Sprendimų 
vykdymo instrukcijoje nustatytus antstolių veiklos įkainius, buvo remtasi būtent šios audi-
to bendrovės atlikto antstolių veiklos audito duomenimis bei išvadomis.
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4.4.2. Nepagrįsta Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalies, pa-
žymėtos eilės Nr. 16, teisėtumo klausimą kelti atsietai nuo kitų atlygio antstoliui dydžio 
klausimų. Antstolių įstatymo 12, 21 straipsnių pakeitimo projekto (Nr. XIP-2147) 2010 m. 
gegužės 27 d. aiškinamojo rašto turinys leidžia spręsti apie įstatymų leidėjo ketinimus, su-
sijusius su Antstolių įstatymo 21 straipsnio pataisos parengimu ir jos priėmimu. Iš jo ma-
tyti, jog ginčijamoje normoje nurodyti atlygio antstoliui dydžiai yra pagrįsti tiek ekonomi-
niais skaičiavimais, tiek antstolių veiklos specifika, dėl kurios ir buvo įtvirtintas vykdymo 
išlaidų perskirstymo (kryžminio subsidijavimo) tarp skirtingų vykdymo proceso dalyvių 
principas. Pažymėtina, jog tam tikri antstolių administruojami vykdomieji dokumentai 
yra nuostolingi, kas lemia tai, jog dalis iš anksto neprognozuojamų, kintamų bylų vyk-
dymo sąnaudų dengiama iš antstolio atlyginimo. Kitais žodžiais tariant, mažų vykdomų-
jų bylų išlaidų padengimo rizika tenka pačiam antstoliui ir jis jas priverstas dengti iš kitų 
„sėkmingesnių“ vykdomųjų bylų, kurios sudaro tik bemaž trečdalį visų vykdomųjų bylų 
skaičiaus.

4.4.3. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog Sprendimų vykdymo instrukcija numato 
atvejus, kuomet atlygis antstoliui vykdomųjų dokumentų (iš dalies) vykdymo atveju ne-
priklauso, kaip antai: kai skolininkas išlaikymą moka pats į antstolio depozitinę sąskaitą 
(SVI 58 p.); kai išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio 
ar kitų jam prilygintų skolininko pajamų (SVI 58 p.) ir kt. Be to, Valstybinė mokesčių ins-
pekcija, pateikdama antstoliams vykdyti vykdomuosius dokumentus, neapmoka vykdo-
mosios bylos administravimo išlaidų, todėl tokiais atvejais vykdomosios bylos administra-
vimo būtinosios ir papildomos išlaidos, patiriamos priverstinio išieškojimo procese, gali 
būti padengtos tik antstoliui realiai išieškojus valstybės naudai priteistą skolą, o iki realaus 
išieškojimo antstolis iš esmės avansuoja priverstinio vykdymo veiksmų kaštus savo sąskai-
ta. 2005 m. vykdant antstolių veiklos analizę pateiktais skaičiavimais, pradedant vykdyti 
naują bylą, tik apie 20 proc. jos vykdymo sąnaudų gali būti iš anksto numatytos ir nepri-
klausyti nuo vykdymo eigos, todėl antstoliams tenka nemaža rizika. Visa tai bei Antstolių 
rūmų nuomonėje pateikti statistiniai duomenys rodo, jog antstoliai dalį kontoros pajamų 
turi priverstinai skirti nuostolingiems priverstinio išieškojimo procesams administruoti.

4.4.4. Pareiškėjo iškeltas klausimas yra iš esmės klausimas ne dėl Sprendimų vykdy-
mo instrukcijos 50 punkto 1 lentelės dalies, pažymėtos eilės Nr. 16, nuostatų teisėtumo, o 
klausimas, susijęs su atlygio antstoliui dydžio, remiantis procentine išraiška, apskaičiavi-
mu, kuris reglamentuojamas kitose Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatose. Tačiau 
atlygio antstoliui dydžio, remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatyta procen-
tine išraiška, apskaičiavimo klausimo ir kartu, pavyzdžiui, Sprendimų vykdymo instruk-
cijos 51, 52 punktų teisėtumo klausimo pareiškėjas nekelia. Dėl šios priežasties pareiškėjo 
iškelta abejonė dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 lentelės dalies, pažymė-
tos eilės Nr. 16, ta apimtimi, kuria nustatytas 4 proc. išieškotos sumos (procentine išraiš-
ka išreikštas) atlygio antstoliui dydis adekvatumo (proporcingumo) ir teisėtumo nesudaro 
pagrindo spręsti dėl šios nuostatos neatitikimo Konstitucijai ir Antstolių įstatymui.

4.4.5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė praktika patvirtina, jog yra pripažįs-
tama teismų teisė mažinti pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas apskaičiuotą 
atlyginimą antstoliui, jeigu tam egzistuoja atitinkami faktiniai pagrindai (pvz., kasacinės 
bylos Nr.  3K-3-184/2012, 3K-3-255/2008, 3K-7-5/2007, 3K-7-1/2007). Todėl pareiškėjo 
keliamas klausimas atlygio antstoliui dydžio adekvatumo (proporcingumo) aspektu pagal 
savo pobūdį ir esmę sudaro Kauno apylinkės teismo nagrinėjamos civilinės bylos dalyką. 
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Taigi šį klausimą turi išspręsti pats teismas, priimdamas atitinkamą procesinį sprendimą 
dėl civilinės bylos ginčo esmės ir savarankiškai spręsdamas dėl Konstitucijos 48 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintos asmens teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą.

4.4.6. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punk-
to 1 lentelės dalis, pažymėta eilės Nr.  16, pažeidžia Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtin-
tą asmenų lygiateisiškumo principą. Remiantis konstitucine jurisprudencija, suformuota 
aiškinant šią konstitucinę nuostatą, darytina išvada, jog asmenų lygiateisiškumo principas 
savaime nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas 
tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingoje padėtyje, atžvilgiu. Tai reiškia, jog ne-
gali būti laikomas konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimu nevienodas, 
diferencijuotas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų, priklausančių skirtingoms katego-
rijoms, atžvilgiu, jeigu tarp šių asmenų yra tokio pobūdžio skirtumų, kurie tokį diferenci-
juotą reguliavimą daro objektyviai pateisinamą.

4.4.7. Antstolio statusas, jo veiklos rizika bei kita specifika, kylanti iš Antstolių įsta-
tyme įtvirtinto teisinio reglamentavimo, leidžia teigti, kad savarankiška profesine veikla 
besiverčiantys antstoliai negali būti prilyginami teisėjams, valstybės tarnautojams, taip pat 
notarams. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad iš Konstitucijos kyla reikalavimas nusta-
tyti vienodas ar iš esmės panašias teisėjų, valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo, notarų 
paslaugų apmokėjimo ir savarankiška profesine (privačia) veikla besiverčiančių antsto-
lių funkcijų vykdymo ir paslaugų apmokėjimo sistemas, o ginčijama Sprendimų vykdy-
mo instrukcijos nuostata nelaikytina prieštaraujančia Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai. 
Atitinkamai nėra pagrindo teigti, jog ginčijama nuostata prieštarauja Konstitucijos  
46 straipsnio 3 daliai ar Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

5. Nagrinėjamoje byloje į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą besikreipu-
sio Kauno apylinkės teismo nutartimi buvo iškeltas klausimas dėl Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2005  m. spalio 27  d. įsakymu Nr.  1R-352 „Dėl sprendimų vykdy-
mo instrukcijos patvirtinimo“ patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 ir Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcijų) 
50 punkto l lentelės dalies, pažymėtos eilės Nr. 16, atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 
daliai, Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai ir Antstolių 
įstatymo 21 straipsnio 5 daliai, ta apimtimi, kuria:

a) nustatytas 4 proc. nuo išieškotos sumos atlygio antstoliui dydis;
b) nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, pagal kurią už didesnę išieškomą 

sumą būtų numatytas mažesnės procentinės išraiškos atlygis;
c) nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant tam ti-

krą dydį numatant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antstoliui 
išraišką.
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6. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Lietuvos Respublikos administraci-
nių bylų teisenos įstatymo šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų ištirti norminių 
administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administraci-
nės bylos nagrinėjimo ribas, visų pirma, apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas pra-
šymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai. Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad būtent teismo nutartis 
prašyti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra tas procesinis dokumentas, 
kuris apibrėžia iškeliamos norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką bei ribas 
ir pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2015 m. gegužės 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinė-
je byloje Nr. I-4-822/2015, 2013 m. gegužės 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą 
administracinėje byloje Nr. I662-11/2013). Norminės administracinio akto teisėtumo by-
los išnagrinėjimas turi padėti teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje, būti nau-
dingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) 
besikreipiančiam teismui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. 
vasario 26  d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr.  I575-
3/2009, 2016 m. kovo 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje by-
loje Nr. I-9-261/2016). Atsižvelgdama į tai, kas paminėta pirmiau, išplėstinė teisėjų kole-
gija šioje byloje nagrinės pareiškėjo kreipimąsi ir vertins ginčijamos Sprendimų vykdymo 
instrukcijos nuostatos teisėtumą Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartyje 
suformuluoto prašymo (dalyko ir argumentų) ribose. 

7. Sprendimų vykdymo instrukcijos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2011 m.  lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 redakcija) 50 punkto 1 lentelės dalis, pažy-
mėta eilės Nr. 16, inter alia įtvirtina, jog nuo 100 000 Lt išieškotinos sumos atlygis ants-
toliui yra 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 6 000 Lt. Aiškumo dėlei 
taip pat reikia pažymėti, jog kita Kauno apylinkės teismo nurodoma Sprendimų vykdy-
mo instrukcijos redakcija (patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-383) norminėje byloje tiriama nuostata buvo inter alia iš-
dėstyta taip: „nuo 28 962 eurų išieškotinos sumos atlygis antstoliui už vykdomojo doku-
mento įvykdymą yra 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 737,72 euro“. 
Atsižvelgiant į tai, jog pastarąja Sprendimų vykdymo redakcija buvo padarytas iš esmės 
techninio pobūdžio pakeitimas – anksčiau Lietuvos litais išreikštas išieškotinos sumos ir 
atlygio antstoliui sumas konvertuojant į eurus – išplėstinė teisėjų kolegija toliau byloje ak-
tualias sumas įvardins tiek litais, tiek eurais.

V.

8. Išplėstinė teisėjų kolegija, prieš pereidama prie norminio akto dalies teisėtu-
mo tyrimo Kauno apylinkės teismo nutartyje nurodomais aspektais, pažymi, jog pareiga 
Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai parengti ir priimti Sprendimų vykdymo instrukciją, 
kaip aktą, nustatantį vykdymo proceso normų taikymo tvarką, expressis verbis yra numa-
tyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnyje. Minėtojo straipsnio  
2 dalis įtvirtina, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos ir kitų norminių teisės aktų reika-
lavimai atliekant vykdymo veiksmus privalomi visiems asmenims. CPK 609 straipsnis, 
reglamentuojantis vykdymo išlaidų rūšis, savo ruožtu taip pat nukreipia į Sprendimų  
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vykdymo instrukciją, įtvirtindamas, jog būtent šis teisės aktas nustato vykdymo išlaidų 
dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką.

9. Pirmą kartą Sprendimų vykdymo instrukcija buvo priimta Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2002  m. gruodžio 31  d. įsakymu Nr.  432 ir neteko galios nuo 
2005  m. lapkričio 4  d. Naująja redakcija ji buvo išdėstyta Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 ir buvo ne kartą keičiama. 
Pastebėtina, jog nors ilgainiui keitėsi Sprendimų vykdymo instrukcijos reguliuojamas at-
lygis antstoliui išieškojus sumas nuo 200 Lt iki 1 000 Lt, tokiu būdu įgyvendinant „ma-
žųjų skolų įkainių reformą“ (žr. Simaitis, R. Kokio Lietuvai reikia antstolio – turtingo 
ar vargšo? Justitia, 2006, Nr.  1(59),  p. 43), Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 
1  lentelės dalies, pažymėtos Nr.  16, nuostata, jog perkopus išieškotą 100  000  Lt sumą, 
antstolio atlygis sudaro 4 procentus išieškotos sumos (bet ne mažiau kaip 6 000 Lt), išli-
ko tapati. Minėtoje nuostatoje įtvirtinta atlygio antstoliui proporcija, susieta su atskaitine 
išieškotina suma, niekada nebuvo nei sumažinta, nei toliau diferencijuojama, nei riboja-
ma absoliučiu dydžiu. Nepaisant to, teisėkūrinių pasiūlymų, nukreiptų į norminėje byloje 
tiriamos nuostatos pakeitimą, būta. Antai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
2010 m. balandžio 13 d. parengtu Sprendimų vykdymo instrukcijos pakeitimo projektu 
buvo siūloma 4 proc. atlygį (bet ne mažiau kaip 6 000 Lt) antstoliui nustatyti išieškojus 
nuo 100 000 iki 199 999,99 Lt sumą, 3 proc. (bet ne mažiau kaip 8 000 Lt) – išieškojus 
nuo 200 000 iki 499 999,99 Lt sumą, 2 proc. (bet ne mažiau kaip 15 000 Lt) – išieškojus 
nuo 500 000 iki 999 999,99 Lt sumą, 1 proc. (bet ne mažiau kaip 20 000 Lt) – išieškojus 
sumą nuo 1 000 000 Lt. 2005 m. taip pat siūlyta keisti Antstolių įstatymą, nurodant, jog 
„atlyginimo antstoliui už atskiro vykdomojo dokumento vykdymą dydis negali būti di-
desnis už vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta metodika nustatytas faktines tokio vyk-
dymo sąnaudas“, tačiau siūlymo buvo atsisakyta motyvuojant, jog tai panaikintų antstolių 
motyvaciją efektyviai vykdyti vykdomuosius dokumentus bei nesudarytų sąlygų antsto-
liams iš savo veiklos užsidirbti (gauti pajamų), būti ekonomiškai nepriklausomiems (žr. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 28 d. Nutarimą Nr. 1156 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Antstolių įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XP-609“). 

10. Pažymėtina ir tai, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra 
tyręs Sprendimų vykdymo instrukcijos ar tam tikrų jos dalių teisėtumą (žr. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2005  m.  spalio  28  d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimą administracinėje byloje Nr.  I1-4/2005, 2009 m. kovo 20 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I575-10/2009, 2009 m. kovo 20 d. išplės-
tinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I146-4/2009, 2010 m. balan-
džio 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I444-1/2010). 
Primintina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, administracinėje byloje 
Nr. I444-1/2010 atlikęs Sprendimų vykdymo instrukcijoje pasirinkto teisinio reguliavimo 
modelio ir vykdymo išlaidų grupavimo, atskirai išskiriant atlyginimą antstoliui „sėkmės 
mokesčio“ forma, teisėtumo tyrimą pateikė ir šiai norminei bylai aktualų išaiškinimą, jog 
išlaidų už atskirus vykdymo veiksmus rūšis yra kompensacinio pobūdžio, o atlyginimas 
antstoliui yra atlyginamojo pobūdžio.
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VI.

Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalies, pažymėtos eilės 
Nr. 16, atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai

11. Pirmiausia byloje pasisakytina, ar Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 
1 lentelės dalis, pažymėta eilės Nr. 16, ta apimtimi, kuria: a) nustatytas 4  proc. nuo iš-
ieškotos sumos atlygio antstoliui dydis; b) nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, 
pagal kurią už didesnę išieškomą sumą būtų numatytas mažesnės procentinės išraiš-
kos atlygis; c) nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant tam 
tikrą dydį numatant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antstoliui 
išraišką, neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygia-
teisiškumo principui.

12. Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog įstatymui, teismui ir kitoms 
valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Iš Kauno apylinkės teismo nu-
tarties, kuria buvo kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl norminės by-
los iškėlimo, matyti, jog pareiškėjui, be kita ko, kilo abejonė, ar ginčijamu poįstatyminio 
teisės akto reguliavimu nustatytas atlygio antstoliui dydis nelemia neproporcingai didelio 
atlygio antstoliui, tokiu būdu iškreipdamas pusiausvyrą tarp antstolio teisės į atlygį ir ati-
tinkamos kitų teisinių profesijų atstovų teisės. Idant pagrįstų šią savo abejonę, pareiškėjas 
palygino individualioje byloje sėkmingai išieškojimą atlikusios antstolės priskaičiuotą at-
lygį su kitų teisinių profesijų atstovų – teisėjų, notarų, aukščiausios kategorijos valstybės 
tarnautojų – darbo užmokesčiu. Kauno apylinkės teismas, be kita ko, nurodė, jog konkre-
čioje byloje susiklosčiusi situacija lėmė, kad antstolė už dvi dienas vykdytoje vykdomojo-
je byloje kelių standartinių veiksmų atlikimą, remdamasi ginčijama Sprendimų vykdymo 
instrukcijos nuostata, sau priskaičiavo atlygį, kuris prilygsta daugiau nei ketverių metų 
apylinkės teismo teisėjo atlyginimui ar aukščiausios kategorijos valstybės tarnautojo trejų 
metų darbo užmokesčiui. Nutartyje pastebėta ir tai, jog notarų imamo atlyginimo už su 
sandorių verte siejamų notarinių veiksmų atlikimą dydžiai visais atvejais yra mažesni už  
1 procentą.

13. Išplėstinė teisėjų kolegija šioje bylos plotmėje atkreipia dėmesį, kad atskleis-
damas konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo turinį, Konstitucinis Teismas yra 
pažymėjęs, jog visų asmenų lygybės įstatymui principas – demokratinės visuomenės pa-
grindas. Konstitucijos nuostata „įstatymui visi asmenys lygūs“ reikalauja, kad šalies teisėje 
būtų įtvirtintos pagrindinės teisės ir pareigos kiekvienam asmeniui lygiai su kitais, be jo-
kių išimčių. Šioje nuostatoje skelbiama formali visų asmenų lygybė. Ji įpareigoja vieno-
dus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pačius faktus savavališkai 
vertinti skirtingai. Konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas būtų pažeistas, jeigu 
tam tikri asmenys ar jų grupės būtų traktuojami skirtingai, nors tarp jų nėra tokio pobū-
džio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pa-
teisinamas (inter alia Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 27 d., 2012 m. birželio 29 d., 
2012 m. gruodžio 14 d. nutarimai).

14. Tačiau, kaip ne kartą savo nutarimuose yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, 
konstitucinis visų asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad įstatymas gali 
nustatyti nevienodą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose 
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padėtyse, atžvilgiu. Socialinio gyvenimo įvairovė gali lemti teisinio reguliavimo būdą ir 
turinį. Vertinant tai, ar pagrįstai yra nustatytas skirtingas reguliavimas, būtina atsižvelgti 
į konkrečias teisines aplinkybes. Pirmiausia turi būti įvertinti asmenų ir objektų, kuriems 
taikomas skirtingas teisinis reguliavimas, teisinės padėties skirtumai. Konkrečios teisės 
normos atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui galima įvertinti tik atsižvelgus į visas turin-
čias reikšmės aplinkybes (inter alia Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d. nutari-
mas, 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimas, 2003 m. liepos 4 d. nutarimas, 2009 m. kovo 2 d. 
nutarimas). 

15. Atsižvelgdama į minėtuosius argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija tirs, ar pa-
grįsta pareiškėjo išreikšta abejonė, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 len-
telės dalyje, pažymėtoje eilės Nr. 16, įtvirtintas reguliavimas iškraipo atlyginimų tarp skir-
tingų teisinių profesijų atstovų pusiausvyrą ir, atitinkamai, juos traktuoja nelygiateisiškai. 

16. Pirmiausia, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, minėtu bylos aspektu atsi-
žvelgtina į teisiškai reikšmingų aplinkybių visumą, be kita ko – antstolio statusą, jam pri-
skirtas funkcijas, su jomis susijusią profesinę riziką, antstolio veiklos ribojimus ir kitą jo 
veiklos specifiką. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999  m. gruodžio 
27  d. nutarimu Nr.  1484 „Dėl teismo antstolių institucinės reformos metmenų patvirti-
nimo“ (toliau – ir Teismo antstolių institucinės reformos metmenys) buvo nutarta atsisa-
kyti lig tol veikusių teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų ir, remiantis Vakarų 
Europos valstybių patirtimi, sukurti šiuolaikišką, veiksmingą, valstybės ir visuomenės 
poreikius tenkinantį teismų bei kitų institucijų sprendimų vykdymo procesą, be kita ko, 
suteikiant antstoliams profesines paslaugas teikiančių asmenų statusą, tačiau paliekant 
tam tikrus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įgaliojimus antstolių veiklos kontro-
lės ir kitose srityse (Nutarimo 1.1 ir 1.2 p.). Antstolių įstatymas savo ruožtu įtvirtina, jog 
antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų 
vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nu-
statytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Atlikdami savo funkcijas, antstoliai yra 
nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiuo bei kitais įstatymais, kitais teisės aktais, 
Antstolių profesinės etikos kodeksu (Antstolių įstatymo 3 str. 2 d.). Antstolis, vykdydamas 
veiklą, negali eiti kitų mokamų pareigų įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar dirbti kito 
darbo, išskyrus darbą antstolių savivaldos institucijose ir mokslinę, kūrybinę ar pedagogi-
nę veiklą, darbą visų lygių rinkimų ir referendumo komisijose, taip pat negali būti renka-
mas (skiriamas) įmonės, kurios veikla yra susijusi su skolų išieškojimu, turto saugojimu, 
turto vertinimu, teisinėmis konsultacijomis, tarpininkavimo paslaugų teikimu, valdymo 
organų nariu (Antstolių įstatymo 10 str. 1 d.).

17. Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalis inter alia įtvirtina, jog antstolis už savo 
paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į 
tai, antstolio profesinė civilinė atsakomybė už fiziniams ar juridiniams asmenims pada-
rytą žalą atliekant antstolio funkcijas, viršijančią 290 eurų, draudžiama privalomuoju 
draudimu (Antstolių įstatymo 17  str. 1  d.). Antstoliai profesinės civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu draudžiami sudarant bendrą visų antstolių profesinės civilinės 
atsakomybės draudimo sutartį. Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo draudėjas yra Lietuvos antstolių rūmai. Kiekvienas antstolis Lietuvos antstolių 
rūmams privalo mokėti draudimo įmoką (Antstolių įstatymo 17 str. 3 d.).
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18. Veiklai vykdyti vienas ar keli antstoliai turi įkurti antstolio (antstolių) kontorą. 
Antstolio (antstolių) kontora yra antstolio (antstolių) darbo vieta. Antstolio kontora įku-
riama antstolio veiklos teritorijoje. Antstolio (antstolių) kontoroje turi būti sudarytos tin-
kamos sąlygos priimti asmenis (Antstolių įstatymo 18 str. 1, 4 d.). Antstolis taip pat priva-
lo nuolat kelti kvalifikaciją (Antstolių įstatymo 38 str. 1 d.).

19. Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis privalo vykdyti 
įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuoti faktines 
aplinkybes, teismo pavedimu perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esan-
tiems fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Šio 
straipsnio 2 dalis savo ruožtu įtvirtina paslaugų, kurias antstolis gali teikti, sąrašą. Tačiau 
pagal minėtojo straipsnio 3 dalį, minėtųjų paslaugų teikimas neturi trukdyti atlikti įstaty-
mų nustatytas funkcijas. Iš CPK nuostatų taip pat matyti, jog antstolis neturi teisės atsi-
sakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą tuo pagrindu, jog galima pagrįstai manyti, 
kad jam pateikto vykdomojo dokumento vykdymas bus nuostolingas (CPK 650–651 str.). 
Antstoliams už jiems priskirtų funkcijų vykdymą sumoka priverstinio vykdymo proceso 
šalys atitinkamų vykdymo išlaidų forma (CPK 610–611 str.).

20. Pridurtina ir tai, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 
7  d. nutarime, vertindamas antstolių profesijos ir jų vykdomos veiklos pobūdį, nurodė, 
kad, viena vertus, „antstoliai vykdo tokias funkcijas, kurių vykdymą valstybė privalo už-
tikrinti. Šių funkcijų vykdymo užtikrinimas – viešasis interesas ir valstybės priedermė“. 
Kita vertus, Konstitucinis Teismas minėtame nutarime pažymėjo, kad „antstoliai nėra 
valstybės (ar savivaldybės) tarnautojai ir verčiasi savarankiška profesine (privačia) vei-
kla, tačiau jų funkcijas, kitą veiklą bei įgaliojimus apibrėžia įstatymai. <...> Apibendrinant 
konstatuotina, kad antstolio profesija – tai valstybės kontroliuojama profesija, t.  y. toks 
viešąjį interesą užtikrinančių funkcijų vykdymas, kai tai daro savarankiška profesine (pri-
vačia) veikla besiverčiantys asmenys (už atlygį), o jiems šias funkcijas vykdyti perdavusi 
valstybė turi kontroliuoti, kaip jos yra vykdomos”.

21. Minėta, jog pareiškėjas savo nutartyje, kuria kreiptasi į Lietuvos vyriausią-
jį administracinį teismą, lygina individualioje byloje sėkmingai išieškojimą atlikusios 
antstolės priskaičiuotą atlygį su kitų teisinių profesijų atstovų – teisėjų, notarų, aukščiau-
sios kategorijos valstybės tarnautojų – darbo užmokesčiu. Tačiau išplėstinė teisėjų kole-
gija norminėje byloje tiriamos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos prieštaros 
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui pa-
reiškėjo nurodomais motyvais neįžvelgia, nes visi jo išvardyti teisinių profesijų atstovai 
yra skirtingose teisinėse padėtyse. Išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl to, jog 
skiriasi minėtųjų profesinių grupių raison d‘être (pranc. – buvimo prasmė) ir jiems pri-
skirtos funkcijos, ir atitinkamai – teisiniu reguliavimu sudarytos sąlygos šioms funkci-
joms vykdyti. Teisėjų konstitucinė priedermė yra nagrinėti bylas ir priimti sprendimus 
Lietuvos Respublikos vardu. Vykdydami ją, teisėjai yra nepriklausomi ir klauso tik įstaty-
mo (Konstitucijos 109 str.). Ir nors pastarasis reikalavimas yra keliamas ir antstolių veiklai, 
iš pirmiau minėto Konstitucinio Teismo nutarimo matyti, jog antstoliai, įgyvendindami 
valstybės jiems pavestas funkcijas vykdymo procese, savo veiklą vykdo savarankiškos pro-
fesinės (privačios) veiklos pagrindais. Kitais žodžiais tariant, jei teisėjų ar kitų valstybės 
tarnautojų atlyginimas yra mokamas iš valstybės biudžeto, atlyginimas antstoliams, kaip 
minėta pirmiau, yra finansuojamas priverstinio vykdymo proceso šalių atitinkamų vykdy-
mo išlaidų forma ir (arba) gaunamas antstoliams teikiant papildomas paslaugas (teisines 



64

I. Administracinių teismų praktika

konsultacijas, turto saugojimą (administravimą) vykdymo procese, faktų konstatavimą, 
dokumentų įteikimą, tarpininkavimą vykdant turtines prievoles ir pan.), susitarus su kli-
entu dėl šių paslaugų apmokėjimo tvarkos (Antstolių įstatymo 21 str. 2 d., 8 d.).

22. Šiuo bylos aspektu taip pat pažymėtina, jog priešingai nei antstolių veikloje, biu-
džeto lėšomis teisėjams ar kitiems valstybės tarnautojams yra finansuojamas ne tik atly-
ginimas už darbą, bet ir išlaikoma (sukuriama) jų darbo vieta ir funkcijų vykdymui rei-
kalinga infrastruktūra (inter alia – Teismų įstatymo 128 str.). Skiriasi ir šių dviejų teisinių 
profesijų atstovų grupių socialinis aprūpinimas – teisėjai ar kiti valstybės tarnautojai yra 
draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu (Teismų įstatymo 99 str., Valstybės tarnybos 
įstatymo 40 str.), o teisėjams yra numatyta ir teisė gauti valstybinę pensiją (Teismų įstaty-
mo 100 str.). Antstoliai savo ruožtu privalomai draudžiami tik pensijų socialiniu draudi-
mu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
4  str. 3  d.). Ligos ir motinystės socialiniu draudimu ar kitomis draudimo rūšimis ants-
toliai (kaip ir jų kontorų darbuotojai) turi pasirūpinti savarankiškai. Valstybės lėšomis 
teisėjams užtikrinama ir galimybė plėsti savo žinias, reikalingas teisėjo pareigoms atlik-
ti, ir kelti profesinę kvalifikaciją (Teismų įstatymo 101 str. 9 d.). Kvalifikaciją tobulinti iš 
valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų gali ir valstybės tarnautojai 
(Valstybės tarnybos įstatymo 46 str. 1 d.). Be to, pagal Teismų įstatymą, teisėjas ar teismas 
neatsako už žalą, atsiradusią proceso šaliai dėl to, kad byloje priimtas neteisėtas ar nepa-
grįstas sprendimas (Teismų įstatymo 47 str. 8 d.). Valstybės tarnautojo neteisėtais veiks-
mais padaryta atlygintina žala taip pat ribojama (Valstybės tarnybos įstatymo 33 str. 2 d.).

23. Visos šios aplinkybės įtikinamai ir užtektinai pagrindžia, jog tarp antstolių ir 
kitų pareiškėjo minimų teisinių profesijų atstovų – teisėjų ar kitų valstybės tarnautojų – 
egzistuoja teisinės padėties skirtumai, lemiantys objektyviai pateisinamą skirtingą teisi-
nį reguliavimą, inter alia – diferencijuotą atlygį už darbą. Kiek panašesnė yra antstolių ir 
notarų, kaip laisvųjų profesijų atstovų, teisinė padėtis, tačiau ir šioje bylos plotmėje nėra 
pagrindo teigti, jog tarp šių subjektų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skir-
tumų, kad nevienodas jų traktavimas negali būti objektyviai pateisinamas Konstitucijos  
29 straipsnio 1 dalies prasme.

24. Kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas savo 2010 m. kovo 22 d. nutarime, 
notaro profesija yra valstybės kontroliuojama profesija, t.  y. toks viešąjį interesą užtikri-
nančių funkcijų – fizinių ir juridinių asmenų subjektinių teisių ir juridinių faktų juridinio 
įtvirtinimo, šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugos užtikrinimo – vykdymas, kai 
tai daro savarankiška profesine veikla besiverčiantys asmenys, o jiems šias funkcijas vyk-
dyti perdavusi valstybė kontroliuoja, kaip jos vykdomos.

25. Pagal šios teisinės profesijos veiklą apibrėžiančio Lietuvos Respublikos nota-
riato įstatymo 2 straipsnį, notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo 
nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų ne-
teisėtų sandorių ir dokumentų. Notariato įstatymo 26 straipsnis įtvirtina notarų galimus 
atlikti veiksmus, o šio įstatymo 19 ir 191 straipsniai reglamentuoja notarų atlygį už šių 
veiksmų atlikimą. Pastarosios įstatymo nuostatos, reglamentuojančios notaro pajamas, 
nukreipia į poįstatyminį teisės aktą, t.  y. į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu patvirtintą Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiks-
mų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų 
dydžių sąrašą. Pasak pareiškėjo, šiame akte įtvirtinti, su sandorių verte siejami dydžiai, 
visais atvejais yra mažesni už 1 procentą.
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26. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, notarų atliekamos funkcijos yra 
ne tik nepriverstinio pobūdžio, bet ir, kaip matyti iš Notariato įstatymo 26 straipsnio – 
kur kas platesnės nei antstolių. Pažymėtina ir tai, jog iš esmės skiriasi notarų ir antstolių 
veiklos finansavimo principai. Notarui priklausantį atlyginimą už notarinio veiksmo atli-
kimą sumoka į notarą besikreipiantis asmuo, todėl nėra rizikos, kad notaras negaus jam 
priklausančio atlyginimo. Tuo tarpu dalis antstolių vykdomų vykdomųjų bylų, kaip rodo 
į norminę bylą pateikti duomenys, yra nuostolingos, finansuojamos kitose bylose gauto-
mis vykdymo išlaidos (tokiu būdu įgyvendinant kryžminio subsidijavimo principą). Be 
to, tam tikrais išieškojimo valstybės naudai atvejais, kaip antai inicijuotais Valstybinės 
mokesčių inspekcijos, antstolis savo sąskaita turi avansuoti priverstinio vykdymo veiks-
mų išlaidas iki realaus išieškojimo. Šios aplinkybės leidžia manyti, jog antstolis, vykdy-
damas įstatymų jam pavestą veiklą, prisiima kur kas didesnę finansinę riziką nei notaras.

27. Remiantis pirmiau minėtų motyvų visuma, nėra pagrįsta teigti, kad sąlygiškai 
didesnis atlygis (ar veikiau – teisinė galimybė šį atlygį gauti atlikus sėkmingą priverstinį 
išieškojimą) vienai teisinių profesijų atstovų grupei savaime sukuria Konstitucijos neto-
leruojamą asmenų nelygiateisiškumo situaciją. Išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo 
manyti jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalis, pažymėta eilės 
Nr.  16, ta apimtimi, kuria: a) nustatytas 4  proc. nuo išieškotos sumos atlygio antsto-
liui dydis; b) nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, pagal kurią už didesnę išieš-
komą sumą būtų numatytas mažesnės procentinės išraiškos atlygis; c) nenumatytas 
maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant tam tikrą dydį numatant ne 
procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antstoliui išraišką, prieštarauja 
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui. 

VII.

Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalies, pažymėtos eilės 
Nr. 16, atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai

28. Pareiškėjas nutartyje, kuria kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teis-
mą, taip pat prašo ištirti ginčijamos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos galimą 
prieštaravimą Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, įtvirtinančiai, jog valstybė reguliuoja 
ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Tačiau pastebėtina, jog detalesnių 
argumentų, kuo būtent pasireiškia ginčijamos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuosta-
tos prieštaravimas šiam konstituciniam imperatyvui, pareiškėjas nepateikia, ją cituodamas 
savo bendrųjų argumentų apie tai, jog tiriama nuostata nustatomas atlygio antstoliui dydis 
yra per didelis ir neadekvatus, kontekste. 

29. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog atskleisdamas įvairius Konstitucijos 
46 straipsnio 3  dalies turinio aspektus, Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog ši 
Konstitucijos nuostata, jog valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai 
tautos gerovei, suponuoja valstybės, taip pat valstybės valdžią įgyvendinančių bei kitų 
valstybės institucijų pareigą, paisant Konstitucijos normų ir principų, atsižvelgiant į tau-
tos ūkio būklę, ekonomikos ir socialinio gyvenimo įvairovę bei kintamumą, nustatyti tokį 
ūkinės veiklos teisinį reguliavimą, kuris tarnautų bendrai tautos gerovei. Konstitucinis 
Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje yra 
įtvirtintas konstitucinis principas, nubrėžiantis ūkinės veiklos reguliavimo tikslus, kryptis, 
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būdus, ribas. Valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą, turi laikytis asmens ir visuomenės inte-
resų derinimo principo, užtikrinti ir privataus asmens (ūkinės veiklos subjekto), ir visuo-
menės interesus.

30. Konstitucijoje yra įtvirtinta valstybės priedermė siekti bendros tautos gerovės 
(Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Bendra tautos gerovė – tai gana 
bendras ir platus kriterijus, kurį taikant gali būti remiamasi inter alia tikslingumo argu-
mentais; sąvokos „bendra tautos gerovė“ turinys kiekvienu konkrečiu atveju atskleidžia-
mas atsižvelgiant į ekonominius, socialinius bei kitus svarbius veiksnius; ūkinės veiklos 
reguliavimu valstybė privalo siekti ne atskirų asmenų gerovės, o būtent bendros tautos 
gerovės;  Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje nurodytu ūkinės veiklos tarnavimu tautos 
gerovei negalima grįsti ar pateisinti tokio jos reguliavimo, kuriuo tam tikro ūkio subjekto 
teisės ir teisėti interesai ribojami daugiau nei būtina viešajam interesui užtikrinti, kons-
titucinėms vertybėms apsaugoti (Konstitucinio Teismo 1997  m. vasario 13  d., 1999  m. 
spalio 6 d., 2000 m. spalio 18 d., 2002 m. balandžio 9 d., 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. 
gegužės 13 d., 2006 m. kovo 30 d., 2008 m. birželio 30 d. nutarimai). Ūkinės veiklos tei-
sinis reguliavimas nėra savitikslis dalykas, jis yra socialinės inžinerijos priemonė, bū-
das per teisę siekti tautos gerovės – tai yra ūkinės veiklos teisinio reguliavimo kryptis 
(Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas).

31. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog, kaip minėta pirmiau, antstolių veikla yra 
dvilypio pobūdžio: iš vienos pusės jie vykdo įstatymų jiems pavestas funkcijas, t. y. vyk-
do įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus, konstatuoja teismo pavestas faktines 
aplinkybes ir pan., iš kitos pusės – teikia papildomas paslaugas, kurios negali trukdyti 
pirmiau paminėtam įstatymų jiems priskirtų funkcijų vykdymui bei yra atlyginamos su-
sitarus su klientu dėl šių paslaugų apmokėjimo tvarkos. Atsižvelgiant į tai, išplėstinė tei-
sėjų kolegija nėra įtikinta, jog antstolių veikla šios norminės bylos plotmėje sensu stricto 
(lot. – griežtąja prasme) patenka į ūkinės veiklos aprėptį. Tokią išplėstinės teisėjų kolegijos 
poziciją stiprina Teismo antstolių institucinės reformos metmenų programinė nuostata, 
jog „antstolis nėra komercinės-ūkinės veiklos subjektas, jo veiklai nėra taikomi komer-
cinę-ūkinę (taip pat įmonių) veiklą reglamentuojantys įstatymai, draudžiama kokia nors 
tiesioginė ar netiesioginė antstolio veiklos reklama“ (3 d.). Be to, apie tai, ar antstolių vei-
kla laikytina ūkine veikla, kiek kitomis aplinkybėmis jau yra pasisakęs Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas. Kalbant konkrečiau, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas yra pažymėjęs, jog atskleidžiant ūkinės veiklos ir ūkio subjektų sąvoką, turi būti 
laikomasi funkcinio požiūrio, t. y. turi būti vertinama, ar konkreti vykdoma veikla trak-
tuotina kaip atlygintinų paslaugų teikimas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-3395/2011).

32. Ir vis dėlto minėtas antstolių vykdomos veiklos ambivalentiškumas neturėtų 
būti laikoma esmine, t. y. užkertančia kelią, aplinkybe pateikti atsakymą į Lietuvos vyriau-
siąjį administracinį teismą besikreipusio teismo klausimą šioje bylos plotmėje. Iš konsti-
tucinio teisinės valstybės principo bei sisteminio Konstitucijos nuostatų skaitymo nekyla 
abejonių, jog teisinis reguliavimas, nukreiptas tiek į antstolio, teikiančio papildomas-ko-
mercines paslaugas, tiek į antstolio, vykdančio įstatymų jam patikėtas valstybines funkci-
jas, veiklą, turi tarnauti tautos gerovei ir derėti su šiuo konstituciniu imperatyvu. 

33. Nagrinėjimu atveju pareiškėjas nenurodė jokių konkrečių argumentų, kodėl 
Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalyje, pažymėtoje eilės Nr. 16, nu-
matomas 4 procentų atlygio antstoliui dydis netarnauja tautos gerovei ir kokius būtent šio 
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konstitucinio imperatyvo turinio elementus minėtasis teisinis reguliavimas pažeidžia. Pati 
procentinė atlygio antstoliui išraiška, nedetalizuojant teigtino jos neadekvatumo, savaime 
išvados apie galimą tautos gerovės pažeidimą taip pat nepagrindžia. Minėta, jog bendra 
tautos gerovė – tai gana bendras ir platus kriterijus, kurio turinys kiekvienu konkrečiu 
atveju atskleidžiamas, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius bei kitus svarbius veiksnius. 
Tiriamuoju atveju yra įmanoma ir alternatyvi įtikinama argumentacija, jog minėtosios 
procentinės atlygio antstoliui išraiškos dydis kaip tik yra orientuotas į tautos gerovę, nes, 
be kita ko, atlieka prevencinę funkciją ir užtikrina savanorišką, efektyvų ir operatyvų teis-
mo sprendimo įvykdymą, skatindamas skolininkų nelaukti priverstinio išieškojimo veiks-
mų, t. y. teismo sprendimą vykdyti gera valia. Tokiu būdu užtikrinamas bendrasis civilinio 
proceso principas, kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.).

34. Atsižvelgiant į pirmiau paminėtus motyvus, išplėstinė teisėjų kolegija ir šioje 
bylos dalyje neturi pagrindo manyti, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l 
lentelės dalis, pažymėta eilės Nr. 16, ta apimtimi, kuria: a) nustatytas 4 proc. nuo išieško-
tos sumos atlygio antstoliui dydis; b) nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, pagal 
kurią už didesnę išieškomą sumą būtų numatytas mažesnės procentinės išraiškos at-
lygis; c) nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant tam tikrą 
dydį numatant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antstoliui išraiš-
ką, prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai. 

VIII.

Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalies, pažymėtos eilės 
Nr. 16, atitikties Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai

35. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo buvo paprašyta ištirti ir ar ginčija-
ma Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostata neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 
daliai, inter alia įtvirtinančiai, jog kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą 
už darbą.

36. Konstitucinis Teismas, aiškindamas minėtąją konstitucinę teisę, yra konstatavęs, 
jog teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą yra neatsiejama nuo konstitucinių lygiatei-
siškumo, teisingumo, teisinės valstybės principų (Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 
11 d. nutarimas). Tai, be kita ko, reiškia, jog asmeniui, kuris atliko pavestą darbą, pagal 
Konstituciją atsiranda teisė reikalauti, kad jam būtų sumokėtas visas pagal teisės aktus pri-
klausantis darbo užmokestis (atlyginimas), taip pat kad jis būtų sumokėtas nustatytu laiku 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. gruodžio 11 d., 2011 m. vasario 
14 d., 2013 m. balandžio 30 d. nutarimai).

37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas apie atlygio antstoliui dydį, 
savo ruožtu yra išaiškinęs, jog atlygio antstoliui dydis turėtų būti toks, jog nepažeistų 
antstolių teisėtų lūkesčių užsidirbti iš savo veiklos: „Remiantis valstybės nustatytu vyk-
dymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. 
Valstybės nustatyti atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dy-
džiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi 
antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių pa-
naudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, 
jis gaus nustatytą atlyginimą“ (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 



68

I. Administracinių teismų praktika

2007 m. vasario 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-5/2007 (Teismų praktika. 2007, 27), 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. vasario 5 d. nutartį civili-
nėje byloje Nr. 3K-7-1/2007). 

38. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pareiškėjas, išreikšdamas 
abejonę dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalies, pažymėtos ei-
lės Nr. 16, atitikties Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai, ją formuluoja neatskleisto turinio 
teiginiais. Iš pareiškėjo nutarties, kuria nutarta kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administra-
cinį teismą, nėra aišku, kieno, pareiškėjo manymu, konstitucinė teisė į teisingą atlygini-
mą ginčijamu reguliavimu yra pažeidžiama. Iš nutartyje pateikiamų motyvų visumos 
galima daryti vienintelę įtikinamą prielaidą, kad ginčijamos Sprendimų vykdymo ins-
trukcijos nuostatoje įtvirtinta sąlyginai didele, toliau nebediferencijuojama ir absoliu-
čiu dydžiu neribojama atlygio antstoliui procentine išraiška – 4 procentais nuo išieško-
tos sumos, viršijančios 100 000 Lt sumą – yra pažeidžiama kitų teisinių profesinių atstovų 
teisė į teisingą atlygį. Tačiau tokios prieštaros neįžvelgtina remiantis pirmiau paminėtų 
motyvų, susijusių su Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos atitikties Konstitucijos  
29 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai asmenų lygiateisiškumo principą, visuma. Primintina, 
jog pastaruoju bylos aspektu nebuvo nustatyta, kad sąlygiškai didesnis atlygis vienai 
teisinių profesijų grupei savaime sukuria asmenų nelygiateisiškumo situaciją, kurios 
Konstitucija netoleruoja. 

39. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nenustatė aplinkybių, leidžiančių teigti, jog 
ginčijamoje Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatoje numatytas atlygio antstoliui 
dydis savaime ir abstrakčiai pažeidžia minėtąją konstitucinę teisę, t.  y. nedera su ben-
druoju konstituciniu teisingumo principu antstolių gaunamo atlyginimo už atliktą darbą 
kontekste. Šiuo aspektu pažymėtina, jog į klausimą, ar konkrečioje individualioje bylo-
je antstolio priskaičiuotas atlygis yra teisingas skolininkų atžvilgiu, atsižvelgdamas į by-
los aplinkybių visetą bei vadovaudamasis bendrosios kompetencijos teismų formuoja-
ma praktika bylose, susijusiose su galimybe sumažinti vykdymo išlaidų dydį (inter alia 
– Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė praktika civilinėse bylose Nr. 3K-3-184/2012, 
3K-3-78/2009, 3K-3-255/2008, 3K-7-5/2007, 3K-7-1/2007) turi atsakyti pats Kauno apy-
linkės teismas in casu (CPK 3 str., 510 str.). 

40. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, darytina išvada, jog Sprendimų vykdy-
mo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalis, pažymėta eilės Nr. 16, ta apimtimi, kuria: a) nu-
statytas 4 proc. nuo išieškotos sumos atlygio antstoliui dydis; b) nenustatyta tolesnė at-
lygio diferenciacija, pagal kurią už didesnę išieškomą sumą būtų numatytas mažesnės 
procentinės išraiškos atlygis; c) nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo su-
mai viršijant tam tikrą dydį numatant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą 
atlygio antstoliui išraišką, neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai.

IX.

Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto l lentelės dalies, pažymėtos eilės 
Nr. 16, atitikties Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 daliai

41. Galiausiai norminėje byloje pasisakytina, ar ginčijama Sprendimų vykdymo 
instrukcijos nuostata neprieštarauja Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 daliai, įtvirtinan-
čiai, jog vykdymo išlaidos grindžiamos ekonominiais skaičiavimais, kuriais užtikrinamas  
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antstolio ekonominis nepriklausomumas, skatinamas efektyvus išieškojimas ir atsižvel-
giama į veiklos, reikalingos antstolio funkcijoms atlikti, pobūdį ir vertę, vykdymo išlaidų 
perskirstymą (kryžminį subsidijavimą) tarp skirtingų vykdomo proceso dalyvių, antstolio 
profesinės veiklos ir civilinės atsakomybės riziką, sąnaudas. Vykdomosios bylos adminis-
travimo išlaidos turi atitikti antstolio ir jo darbuotojų patiriamas sąnaudas (materialines 
ir laiko) vykdymo veiksmams atlikti. Atlygis antstoliui turi užtikrinti pagrįstą investicijų 
grąžą, galimybę sukurti tinkamas klientų aptarnavimo sąlygas ir įdarbinti reikalingos kva-
lifikacijos darbuotojus.

42. Nagrinėjamu bylos aspektu paminėtina, jog Antstolių įstatymo 21 straipsnio 
5 dalies nuostata buvo keičiama, sukonkretinant joje įtvirtintus vykdymo išlaidų įkainių 
principus. Tokių pakeitimų tikslas buvo išreikštas Antstolių įstatymo 12, 21 straipsnių pa-
keitimo projekto (Nr. XIP-2147) 2010 m. gegužės 27 d. aiškinamajame rašte. Iš šių travaux 
préparatoires matyti, jog įstatymų leidėjas būtinybę pakeisti minėtąją įstatymo nuostatą 
grindė, konstatuodamas, jog šiuolaikinei, kreditavimu grindžiamai ekonomikai reikalin-
ga efektyviai veikianti skolų išieškojimo sistema, kuri verslo subjektams garantuotų, kad 
teisės aktų nustatyta tvarka jie galės pasinaudoti priverstinėmis išieškojimo procedūromis 
už aiškiai nustatytą ir ekonomiškai pagrįstą kainą. Įstatymų leidėjas taip pat pažymėjo, jog 
Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje nustatomi vykdymo išlaidų dydžiai negali pa-
žeisti Antstolių įstatyme įtvirtinto antstolio ekonominio nepriklausomumo, t. y. vykdymo 
išlaidos (atlyginimas) negali būti nustatytos tokio dydžio, kad padengtų tik patiriamas są-
naudas ir nekompensuotų veiklos rizikos bei nesudarytų sąlygų iš veiklos gauti pajamų. 
Patvirtinti vykdymo išlaidų įkainiai ir jų taikymo taisyklės (t. y. apribojimai) turi sukurti 
reikiamas finansines paskatas antstoliui vykdyti skolų išieškojimą ekonomiškai efektyviau-
siu būdu, atitikti patiriamas sąnaudas, užtikrinti tinkamas proceso dalyvių aptarnavimo 
sąlygas pagal teisingumo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus.

43. Pažymėtina ir tai, jog pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį, administracinis teismas 
nevertina ginčijamo adminis tracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar eko-
nominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstaty-
mas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar 
aktas (veika) nepriešta rauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir 
gavo atitinkamus įgaliojimus. Kitais žodžiais tariant, administra cinio teismo kompetencija 
apima tikrinimą, ar viešojo administravimo institucija nepa žeidė jai suteiktos diskrecijos 
išorinių ribų.

44. Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipęsis pareiškėjas, nors ir iš-
keldamas abejonę, jog ginčijamoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje įtvirtintas atlygio 
antstoliui dydis nėra pagrįstas Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje įtvirtintais eko-
nominiais skaičiavimais, tokios savo abejonės visiškai nepagrindė. Kitais žodžiais tariant, 
pareiškėjas nepagrindė, kodėl Teisingumo ministerija, poįstatyminės galios teisės norma 
numatydama konkretų, ginčijamą atlygio antstoliui dydį, jai pavestą diskreciją įgyvendi-
no netinkamai (CPK 583  str., 609  str.). Būtent – Kauno apylinkės teismo nutartyje, ku-
ria kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, liko neatskleista, kodėl numatant  
4 procentų atlygio antstoliui dydį, jo išieškotai sumai perkopus 100  000  Lt, ir jo toliau 
nediferencijuojant ir (ar) neribojant absoliučiu dydžiu, yra iškraipomi pirmiau atskleis-
ti Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalies ir (ar) bendrieji civilinio proceso tikslai, kaip 
ir neatskleista bei neįrodyta liko tai, kad būtent tokiu teisiniu reguliavimu yra iš esmės 
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iškraipoma išieškotojo ir skolininko teisių ir pareigų pusiausvyra priverstinio vykdymo 
procese. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo konstatuoti, jog priimant ginčijamą Sprendimų 
vykdymo instrukcijos nuostatą, buvo pažeistos Teisingumo ministerijai suteiktos išorinės 
diskrecijos ribos ir atitinkamai – ginčijama Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostata pa-
žeidžia Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 dalies reguliavimą.

45. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pareiškėjas nutartyje, ku-
ria inicijuota norminė byla, pateikia tam tikrus alternatyvius vykdymo išlaidų, įskaitant ir 
atlygio antstoliui, sprendinius, t.  y. nurodo konkrečius dydžius, kuriuos galėtų numatyti 
Sprendimų vykdymo instrukcija. Tačiau šie alternatyvūs sprendiniai pirmiau padarytųjų 
išvadų paneigti negali, nes, pirma, ir toliau regresyviai mažinant atlygio antstoliui procen-
tinės išraiškos dydį, tai teoriškai būtų galima daryti iki begalybės, o, antra, atlygio ants-
toliui dydį apribojant absoliučia suma liktų nepašalinta tikimybė, jog tam tikrose vykdo-
mosiose bylose, kuriose išieškomos didžiulės piniginės sumos, toks atlygio antstoliui dydis 
neatliks prevencinės funkcijos ir neskatins skolininkų teismo sprendimus vykdyti gera va-
lia. Bet kuriuo atveju, administracinis teismas pats negali pateikti savo vertinimo ir nusta-
tyti minėtųjų dydžių, nes tai, kaip minėta pirmiau, yra Teisingumo ministerijos diskrecija, 
kurios įgyvendinimo akivaizdžių trūkumų tiriamuoju atveju nustatyta nebuvo.

46. Pirmiau išsakytųjų motyvų visuma lemia, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 
50 punkto l lentelės dalis, pažymėta eilės Nr. 16, ta apimtimi, kuria: a) nustatytas 4 proc. 
nuo išieškotos sumos atlygio antstoliui dydis; b) nenustatyta tolesnė atlygio diferen-
ciacija, pagal kurią už didesnę išieškomą sumą būtų numatytas mažesnės procentinės 
išraiškos atlygis; c) nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant 
tam tikrą dydį numatant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antsto-
liui išraišką, neprieštarauja Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 daliai.

47. Apibendrinant šiame sprendime išdėstytus motyvus, konstatuotina, jog ti-
riant pareiškėjo kvestionuotą Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatą, nebuvo nusta-
tyta jos neatitiktis aukštesnės galios teisės aktams. Tokias išvadas Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas padarė, atsižvelgęs į teisinio reguliavimo, susijusio su antstolių 
veikla ir vykdymo išlaidų paskirtimi, visumą, įvertinęs pareiškėjo, atsakovo bei nuomo-
nes byloje pateikusių subjektų išsakytus argumentus, prašomo ištirti teisinio reguliavimo 
priėmimo tikslus ir siekius.

48. Darytina išvada, jog pareiškėjo kvestionuojamas teisinis reguliavimas neprieš-
tarauja aukštesnės galios teisės aktams, t.  y. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvir-
tinimo“ patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 ir Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcijų) 50 punkto l lentelės 
dalis, pažymėta eilės Nr. 16, ta apimtimi, kuria: a) nustatytas 4 proc. nuo išieškotos su-
mos atlygio antstoliui dydis; b) nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, pagal kurią 
už didesnę išieškomą sumą būtų numatytas mažesnės procentinės išraiškos atlygis; c) 
nenumatytas maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant tam tikrą dydį nu-
matant ne procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antstoliui išraišką, ne-
prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, 
Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai ir Antstolių įstatymo 21 straipsnio 5 daliai. 
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005  m. spalio 27  d. 
įsakymu Nr.  1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ patvirtintos 
Sprendimų vykdymo instrukcijos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011  m. 
lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. 
gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcijų) 50 punkto l lentelės dalis, pažymėta eilės 
Nr.  16, ta apimtimi, kuria: a) nustatytas 4  proc. nuo išieškotos sumos atlygio antsto-
liui dydis; b) nenustatyta tolesnė atlygio diferenciacija, pagal kurią už didesnę išieš-
komą sumą būtų numatytas mažesnės procentinės išraiškos atlygis; c) nenumatytas 
maksimalus atlygio dydis, išieškojimo sumai viršijant tam tikrą dydį numatant ne 
procentinę, bet absoliučiu dydžiu apibrėžtą atlygio antstoliui išraišką, neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 46 straipsnio 
3 daliai, Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo  
21 straipsnio 5 daliai.

Sprendimas neskundžiamas.

1.4. dėl lietuvos respublikos aplinkos ministro 2000  m. birželio 27  d. įsakymu 
nr.  258 patvirtintų medžioklės lietuvos respublikos teritorijoje taisyklių  
75 punkto (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo nr. d1-768 redakcija) teisėtumo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000  m. birželio 27  d. įsakymu Nr.  258 pa-
tvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 75 punkte nustatyta, kad 
medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės parei-
gūnų reikalavimu privalo leistis būti tikrinami neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo 
psichotropinių medžiagų būsenai nustatyti. Asmuo, atsisakęs ar vengiantis pasitikrinti 
blaivumą ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų būseną, laikomas neblaiviu ar ap-
svaigusiu nuo psichotropinių medžiagų (5 punktas).

Tiek Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ir 
ATPK), tiek Alkoholio kontrolės įstatyme įstatymų leidėjas nustatyti asmenų neblaivu-
mo (girtumo) kontrolės tvarką įgaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybę (11 punktas). 
Kaip matyti iš vadovaujantis minėtomis ATPK bei Alkoholio kontrolės įstatymo bei kitų 
įstatymų nuostatomis priimtos Apsvaigimo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452, 2 punkto 5 dalies nuos-
tatos, teisė tikrinti asmenų neblaivumą (girtumą) aplinkos apsaugos valstybinės kontro-
lės pareigūnams Apsvaigimo nustatymo taisyklėmis suteikta nebuvo. Atsižvelgiant į pa-
sirinktą subjektų, turinčių teisę tikrinti asmenų neblaivumą (girtumą) ir apsvaigimą nuo 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pateikimo šiose taisyklėse būdą (juos išvardijant) 
bei atsižvelgiant į ribojantį šios teisės poveikį tikrinamų asmenų atžvilgiu, konstatuotina, 
jog šis sąrašas yra baigtinis ir negali būti aiškinamas plečiamai. Taip pat nei aptartoje, nei 
kitose Apsvaigimo nustatymo taisyklių nuostatose nėra numatyto įpareigojimo aplinkos 
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ministrui pagal kompetenciją išplėsti Vyriausybės nustatytą subjektų, turinčių teisę tikrinti 
kitų asmenų neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą, ratą (12 punktas). 

Įgaliojimai aplinkos ministrui nustatyti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje 
taisykles bei jose numatyti medžiotojams keliamus reikalavimus kyla iš Medžioklės įsta-
tymo, tačiau ir šiuo įstatymu, kaip ir ATPK bei Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatomis, 
aplinkos ministrui nėra numatyta kompetencija nustatyti subjektus, turinčius teisę tikrinti 
kitų asmenų neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą (13 punktas).

Aplinkos ministerijai poįstatyminiame teisės akte nustačius savarankišką subjektą, 
turintį teisę atlikti neblaivumo kontrolę, t. y. įtvirtinus teisinį reglamentavimą, kurio nusta-
tymo teisė aplinkos ministrui nebuvo numatyta nei įstatymuose, nei Apsvaigimo nustaty-
mo taisyklėse, buvo pažeistas konstitucinis teisinės valstybės principas ir iš šio principo bei 
kitų konstitucinių imperatyvų kylantys reikalavimai teisėkūros subjektams, inter alia teisės 
aktų hierarchijos principas (14 punktas).

Administracinė byla Nr. I-10-822/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00049-2015-9

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2016 m. gegužės 3 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo, Romano Klišausko (kolegijos 
pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei E. P.,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos 
Respublikos Seimo nario Broniaus Bradausko pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro 2000  m. birželio 27  d. įsakymu Nr.  258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos 
Respublikos teritorijoje taisyklių 75 punkto (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 
redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, jog medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai aplin-
kos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų reikalavimu privalo leistis būti tikrinami 
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų būsenai nustatyti, ati-
tikties Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2701 straipsniui 
(2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1260 redakcija), Lietuvos Respublikos alkoholio 
kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 daliai (2012 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-2103 re-
dakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 pa-
tvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar ap-
svaigimo nustatymo taisyklių 2 punkto 5 daliai (2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 761 
redakcija) bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisės 
aktų hierarchijos principams.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius Bradauskas (toliau 
– ir pareiškėjas) 2015 m. rugpjūčio 19 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį admi-
nistracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (to-
liau – ir aplinkos ministras) 2000  m. birželio 27  d. įsakymu Nr.  258 „Dėl Medžioklės 
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Medžioklės Lietuvos 
Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – ir Medžioklės taisyklės) 75 punktas (2010 m. 
rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, jog medžioklė-
je dalyvaujantys medžiotojai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų reikala-
vimu privalo leistis būti tikrinami neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotro-
pinių medžiagų būsenai nustatyti, neprieštarauja Lietuvos Respublikos administracinių 
teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 2701 straipsniui (2002  m. gruodžio 10  d. 
įstatymo Nr.  IX-1260 redakcija), Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 
26 straipsnio 2 daliai (2012 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-2103 redakcija), Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų Transporto 
priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo 
taisyklių (toliau – ir Apsvaigimo nustatymo taisyklės) 2 punkto 5 daliai (2012 m. birže-
lio 27 d. nutarimo Nr. 761 redakcija) bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir 
Konstitucija) įtvirtintiems teisinės valstybės, teisės aktų hierarchijos principams.

2. Pareiškėjo 2015  m. rugpjūčio 19  d. prašyme nurodyti šie teisiniai argumentai, 
kuriais grindžiamos abejonės dėl ginčijamos nuostatos teisėtumo:

2.1. Medžioklės taisyklių 75 punkte (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 re-
dakcija) įtvirtinus teisinį reguliavimą, kuriuo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pa-
reigūnams suteikta kompetencija reikalauti medžioklėje dalyvaujančius medžiotojus leis-
ti būti patikrintiems neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų 
būsenai nustatyti, buvo išplėstas subjektų, atliekančių neblaivumo (girtumo) ar apsvaigi-
mo nuo psichotropinių medžiagų būsenos patikrinimą, ratas. Pareiškėjas pažymi, jog tiek 
ATPK 2701 straipsnyje, tiek Alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nusta-
tyta, jog asmenų neblaivumas (girtumas) ir apsvaigimas tikrinami Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka, tuo tarpu vienintelis Lietuvos Respublikos Vyriausybės pa-
tvirtintas teisės aktas, susijęs su neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropinių 
medžiagų būsenos nustatymu – Apsvaigimo nustatymo taisyklės – nenumato aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų subjektų, turinčių teisę atlikti tokį patikrinimą, 
sąraše (į sąrašą yra įtraukti policijos ir karo policijos, Valstybinės vidaus vandenų laivy-
bos inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) pareigūnai, darbdaviai ir darbdavių įgalioti asme-
nys, probuotojai, karinių vienetų vadai ir jų įgalioti asmenys) (Apsvaigimo nustatymo 
taisyklių 2 p. 5 d.). Pažymi, jog tai, kad fiksuojamas neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo 
faktas turi būti nustatytas ir užfiksuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvar-
ka numato ir lygiagrečiai su Medžioklės taisyklėmis galiojantis kitas aplinkos ministro 
2004  m. spalio 28  d. įsakymas Nr.  D1-559, kuriuo patvirtintos „Administracinių teisės 
pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės 
pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklės“.
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2.2. Apsvaigimo nustatymo taisyklių pakeitimais nuo 2008 m. buvo plečiamas su-
bjektų, turinčių teisę teisės aktų nustatyta tvarka atlikti neblaivumo (girtumo) ir apsvai-
gimo patikrinimą, ratas, tačiau aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai į jį 
įtraukti nebuvo.

2.3. Pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo bei Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktika bei teigia, kad teisė Medžioklės taisyklėse 
nustatyti papildomą subjektą, galintį tikrinti medžiotojų neblaivumą (girtumą) ar apsvai-
gimą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai nedeleguota, ji, žemesnės teisinės ga-
lios teisės aktu nustatydama platesnes galimybes riboti asmenų teises, sureguliavo tuos 
visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais 
(įstatymu), be to, nustatė tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruoja su aukštesnės galios 
teisės akte nustatytu reguliavimu, todėl pareiškėjui kyla abejonė, ar aplinkos ministras, 
Medžioklės taisyklių 75 punkte (2010  m. rugsėjo 15  d. įsakymo Nr.  D1-768 redakcija) 
nustatydamas teisę aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams tikrinti medžio-
klėje dalyvaujančius medžiotojus neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropi-
nių medžiagų būsenai nustatyti, neviršijo savo kompetencijos, ar priimdamas teisės aktą 
laikėsi subordinacijos pagal juridinę galią, ar tokie teisėkūros subjekto veiksmai neprieš-
tarauja Konstitucijoje įtvirtintiems teisės aktų hierarchijos principui ir konstituciniam 
teisinės valstybės principui.

II.

3. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, buvo gautas atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministeri-
jos atsiliepimas, kuriame prašoma aplinkos ministro 2000  m. birželio 27  d. įsakymo 
Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ dalį dėl 
Medžioklės taisyklių 75 punkto (2010  m. rugsėjo 15  d. įsakymo Nr.  D1-768 redakcija) 
pripažinti teisėtu, o pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo atsiliepimas 
grindžiamas šiais esminiais teisiniais argumentais:

3.1. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte yra 
įtvirtintas įpareigojimas Aplinkos ministerijai parengti Medžioklės taisykles, nustatan-
čias: medžiojamųjų gyvūnų rūšių sąrašą ir šių gyvūnų medžioklės terminus; draudžia-
mus ir leidžiamus medžioklės būdus ir jų taikymo terminus, draudžiamus ir leidžiamus 
naudoti įrankius; medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašą, kas-
metinio jų sumedžiojimo limitų nustatymo atskiruose medžioklės plotų vienetuose ir 
Lietuvos Respublikoje tvarką; saugaus elgesio medžioklėje ir kitus medžiojimo reikala-
vimus (Medžioklės taisyklių 1  p.). Pažymėtina, kad atsižvelgiant į Medžioklės įstatymo 
2 straipsnio 9 punkte įtvirtintą medžioklės apibrėžimą, ši veikla dėl medžioklėje daly-
vaujančių asmenų saugumo, medžioklės etikos normų laikymosi užtikrinimo yra nesu-
derinama su alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimu. Medžioklės 
taisyklių 58.3 ir 58.4 punktai įtvirtina tokius draudimus, o 74 punktu jie priskiriami 
šiurkštiems Medžioklės taisyklių pažeidimams.

3.2. Medžioklės taisyklių 75 punkto dalis, kurios teisėtumą prašoma ištirti, nusta-
to aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisę reikalauti medžioklėje daly-
vaujančių asmenų tikrintis neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenai nustatyti, tačiau 
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neįtvirtina šių pareigūnų teisės medžiotojus tikrinti. Atsakovo teigimu, pareiškėjas šią 
nuostatą aiškina plečiamai ir netinkamai, todėl įžvelgia jos prieštaravimą aukštesnės ga-
lios teisės aktams. Pažymi, kad Medžioklės taisyklių 75 punktas aplinkos apsaugos valsty-
binės kontrolės pareigūnų tikrinti medžioklėje dalyvaujančių asmenų neblaivumą (girtu-
mą) ar apsvaigimą neįgalioja, juo yra įtvirtinta šių pareigūnų teisė reikalauti medžioklėje 
dalyvaujančių medžiotojų tikrintis neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenai nustaty-
ti, kylanti iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme įtvir-
tintos vienos iš aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pareigų – užkirsti ke-
lią aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės normų pažeidimams.

3.3. Medžioklės taisyklių 73 punkte nustatyta, kad Medžioklės taisyklių reikala-
vimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kon-
trolės ir policijos pareigūnai. Apsvaigimo nustatymo taisyklės numato, jog policijos pa-
reigūnai nustatyta tvarka tikrina asmenų, sulaikytų už administracinių teisės pažeidimų 
padarymą, neblaivumą (girtumą) arba išrašo siuntimą ir pristato juos į asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros (22 p. 5 d.). Atsakovo teigimu, iš šių nuos-
tatų darytina išvada, kad policijos pareigūnai turi kompetenciją tikrinti, ar asmenys nėra 
apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, o Medžioklės taisyklių 
73 punktas suteikia jiems teisę taip pat vykdyti ir Medžioklės taisyklių reikalavimų lai-
kymosi kontrolę. Taigi konstatuotina, jog Medžioklės taisyklės nenumato kitokio teisinio 
reguliavimo asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymui, nei numatytasis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Apsvaigimo nustatymo taisyklėse ir ne-
išplečia šių taisyklių 2 punkto 5 dalyje įtvirtinto subjektų, turinčių teisę tikrinti asmenų 
neblaivumą (girtumą), sąrašo.

3.4. Medžioklės taisyklių 75 punktui neprieštaraujant Apsvaigimo nustaty-
mo taisyklėms, t.  y. aplinkos ministrui nenustačius kitokios nei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytoji asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustaty-
mo tvarkos, ši teisės norma neprieštarauja ir kitoms pareiškėjo nurodytoms teisės aktų 
nuostatoms (ATPK 2701 str., Alkoholio kontrolės įstatymo 26 str. 2 d.), įtvirtinančioms, 
kad neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustatymas vykdomas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės (jos įgaliotos institucijos) nustatyta tvarka.

3.5. Atsižvelgiant į tai, kad Medžioklės įstatyme yra įtvirtinta aplinkos ministro 
pareiga nustatyti Medžioklės taisykles, aplinkos ministras buvo įgaliotas ir kompeten-
tingas jas patvirtinti, todėl pareiškėjo argumentas, jog patvirtindamas Medžioklės taisy-
klių 75 punktą aplinkos ministras viršijo teisės aktais jam suteiktą kompetenciją ir pri-
ėmė norminį administracinį teisės aktą, kurio jis nėra įgaliotas priimti, yra nepagrįstas. 
Atsakovas pažymi, jog, be kita ko, Medžioklės taisyklės privalo nustatyti saugaus elgesio 
medžioklėje reikalavimus, todėl jomis ne tik uždrausta medžioti neblaiviems ar apsvai-
gusiems, bet ir nustatyta šios taisyklės įgyvendinimo ir užtikrinimo kontrolė. Taip pat 
nurodo, kad Medžioklės taisyklių 75 punktui nekeičiant aukštesnės galios teisės aktų nu-
statytos tvarkos, t. y. nenurodant, kad neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą gali nustatyti 
asmenys, kuriems kompetencija nesuteikta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtin-
tose Apsvaigimo nustatymo taisyklėse, nepagrįstas ir pareiškėjo teiginys, jog šiuo atveju 
žemesnės galios teisės aktu (ministro įsakymu) nustatytas teisinis reguliavimas konku-
ruoja su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktu (Vyriausybės nutarimu), taip pažei-
džiant konstitucinį teises aktų hierarchijos principą.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

4. Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje pareiškėjas iškėlė klausimą 
dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 pa-
tvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 75 punkto (2010 m. rug-
sėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) ta apimtimi, kuria numatyta, jog medžioklėje 
dalyvaujantys medžiotojai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų reikalavi-
mu privalo leistis būti tikrinami neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropi-
nių medžiagų būsenai nustatyti, atitikties ATPK 2701 straipsniui, Alkoholio kontrolės 
įstatymo 26 straipsnio 2 daliai, Apsvaigimo nustatymo taisyklių 2 punkto 5 daliai bei 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisės aktų hierarchi-
jos principams.

5. Ginčijamame Medžioklės taisyklių 75 punkte nustatyta, kad medžioklėje daly-
vaujantys medžiotojai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų reikalavimu 
privalo leistis būti tikrinami neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropinių 
medžiagų būsenai nustatyti. Asmuo, atsisakęs ar vengiantis pasitikrinti blaivumą ar ap-
svaigimo nuo psichotropinių medžiagų būseną, laikomas neblaiviu ar apsvaigusiu nuo 
psichotropinių medžiagų.

6. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų 
ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad normi-
nės administracinės bylos nagrinėjimo ribas, visų pirma, apibrėžia pareiškėjo pateiktas 
prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai. Pareiškėjas 
minėtos nuostatos teisėtumą kvestionuoja tuo aspektu, kad ATPK 2701 straipsnis ir 
Alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalis nustatyti asmens neblaivumo arba 
apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų nustatymo ir tikrinimo tvarką 
deleguoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tačiau nagrinėjamu atveju tai padaryta že-
mesnės teisinės galios poįstatyminiu teisės aktu – Medžioklės taisyklių, kurias patvirtino 
aplinkos ministras, 75 punkte. Taigi išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje nagrinės pareiš-
kėjo prašymą ir vertins ginčijamo Medžioklės taisyklių 75 punkto teisėtumą pareiškime 
suformuluoto prašymo (dalyko bei argumentų) ribose – nagrinės, ar šiame Medžioklės 
taisyklių punkte galėjo būti nustatyta teisė aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės parei-
gūnams reikalauti, kad medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai pasitikrintų neblaivumo 
(girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų būseną. Pažymėtina, jog ginčo 
nuostatoje įtvirtinus, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui pareikala-
vus, medžiotojas privalo leistis būti tikrinamas jo neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo 
nuo psichotropinių medžiagų būsenai nustatyti, tokiu būdu Aplinkos ministerija, viena 
vertus, įtvirtino aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisę reikalauti, kad 
medžiotojai pasitikrintų neblaivumo (apsvaigimo) būseną, o kita vertus – medžiotojų pa-
reigą paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų nurodymui pasitikrinti 
bei tokios pareigos nevykdymo pasekmes – laikymą, jog asmuo yra neblaivus ar apsvai-
gęs nuo psichotropinių medžiagų.

7. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas prašo ištirti ginčo nuostatos atitiktį inter alia 
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konstituciniam teisinės valstybės principui, teisės aktų hierarchijos principui. Iš pareiš-
kime nurodytų motyvų matyti, jog abejonės dėl nurodytos Medžioklės taisyklių nuosta-
tos atitikties minėtiems principams kilo tuo aspektu, ar ginčijamoje Medžioklės taisyklių 
vykdymo kontrolę reguliuojančioje poįstatyminio teisės akto nuostatoje, reglamentuo-
jančioje aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisę suvaržyti kitų asmenų, 
t. y. medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų, veiksmų laisvę, nėra įtvirtintas teisinis regu-
liavimas, kuris gali būti nustatytas tik įstatyme arba Vyriausybės nutarime. Įvertinus tai, 
kas išdėstyta, nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje Medžioklės taisyklių 75 
punkto atitiktis konstituciniam teisinės valstybės principui, teisės aktų hierarchijos prin-
cipui bus tiriama ir vertinama būtent tuo aspektu, ar ginčijamas teisinis reguliavimas ga-
lėjo būti nustatytas aplinkos ministro priimtame poįstatyminiame teisės akte.

8. Pasisakydama dėl ginčijamos Medžioklės taisyklių 75 punkto nuostatos atitik-
ties konstituciniam teisinės valstybės principui bei iš jo kylančiam teisės aktų hierar-
chijos principui, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra 
konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas – universalus principas, kuriuo 
yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija, kad konstitucinis teisi-
nės valstybės principas aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo 
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio, kad minėto 
konstitucinio principo turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose. Šio prin-
cipo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisinės valstybės principas – itin talpus, 
jis apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Juo turi būti vadovaujamasi ir 
kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2012 m. 
vasario 6 d., 2012 m. liepos 3 d. ir kt. nutarimai). Konstitucinis teisinės valstybės prin-
cipas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams, 
inter alia tai, kad teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgalio-
jimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2010 m. kovo 
22 d., 2013 m. balandžio 2 d. ir kt. nutarimai). Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės 
principas suponuoja ir teisės aktų hierarchiją, inter alia tai, kad poįstatyminiai teisės aktai 
negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, kad poįstaty-
miniai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, kad poįstatyminis teisės aktas 
yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) 
taikymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. ba-
landžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d., 2011 m. birželio 9 d. nutarimai). Konstitucinis teisinės 
valstybės principas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais reguliuoti santykių, kurie gali 
būti reguliuojami tik įstatymu, taip pat poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisi-
nio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstaty-
mais (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2009 m. birželio 22 d., 2013 m. lapkričio 
6 d. ir kt. nutarimai).

9. Šiame kontekste taip pat pažymėtina ir tai, jog Konstitucinis Teismas yra išaiš-
kinęs, kad pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu, jų įgyven-
dinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu, 
tačiau tada, kai Konstitucija nereikalauja, kad tam tikri su žmogaus teisėmis, jų įgy-
vendinimu susiję santykiai būtų reguliuojami įstatymais, juos galima reguliuoti ir poįs-
tatyminiais teisės aktais (inter alia žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius (procedū-
rinius) santykius ir pan.). Antai kai kada poreikį įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą  
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detalizuoti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose gali lemti būtinumas teisėkū-
roje remtis specialiomis žiniomis ar specialia (profesine) kompetencija (Konstitucinio 
Teismo 2005 m. vasario 7 d., 2005 m. gegužės 5 d. nutarimai). Tačiau (tai savo aktuose 
taip pat ne kartą yra pabrėžęs Konstitucinis Teismas) jokiomis aplinkybėmis poįstaty-
miniais teisės aktais negalima nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės ap-
imties; poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis, jų 
įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju 
įstatyme (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. gegužės 5 d. 
nutarimus). Taigi matyti, kad tam tikri su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję san-
tykiai gali būti reguliuojami ir poįstatyminiais teisės aktais, kartu laikantis iš konstituci-
nio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų.

10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat nuose-
kliai pažymi viešojo administravimo subjektų pareigą veikti paisant aukštesnės galios tei-
sės aktais suteiktos kompetencijos ribų. Viešojo administravimo subjektų kompetencija 
turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, 
bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nu-
statytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo 2006  m. liepos 25  d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administraci-
nėje byloje Nr. I1-2/2006, 2008 m. lapkričio 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą 
administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2013 m. gruodžio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegi-
jos sprendimą administracinėje byloje Nr. I552-22/2013 ir kt.), o atitinkamam teisėkūros 
subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administra-
cinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, kartu pažeidžiamas ir Konstitucijos preambulė-
je įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2006 m. liepos 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje by-
loje Nr. I444-4/2006, 2007 m. lapkričio 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr.  I438-15/2007, 2008  m. lapkričio 28  d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimą administracinėje byloje Nr.  I444-4/2008, 2011  m. birželio 20  d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. I756-6/2011, 2012 m. gegužės 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimą administracinėje byloje Nr.  I502-12/2012, 2013 m. balandžio 30 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I146-10/2013).

11. Atsakomybė už medžiojimą esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkoti-
nių arba psichotropinių medžiagų asmeniui yra įtvirtinta Administracinių teisės pažeidi-
mų kodekso 85 straipsnio 7 dalyje. Be to, ATPK 2701 straipsnyje nustatyta, jog jeigu yra 
pakankamas pagrindas manyti, kad asmenys, sulaikyti už administracinių teisės pažei-
dimų padarymą, yra neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžia-
gų, nustatyta tvarka turi būti patikrinama, ar jie yra neblaivūs arba apsvaigę nuo narko-
tinių ar psichotropinių medžiagų (1 d.). Nurodyti asmenys siunčiami neblaivumui arba 
apsvaigimui nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų nustatyti ir tikrinami Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (2 d.). Alkoholio kontrolės įstatymo 26 straips-
nio 2 dalyje numatyta, jog darbuotojų, transporto priemones vairuojančių ir kitų asme-
nų neblaivumo (girtumo) kontrolės tvarką, darbo, vairavimo metu leidžiamą maksimalią 
etilo alkoholio koncentraciją asmenų iškvepiamame ore, kraujyje ir kituose organizmo 
skysčiuose nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Taigi tiek 
ATPK, tiek Alkoholio kontrolės įstatyme įstatymų leidėjas nustatyti asmenų neblaivumo 
(girtumo) kontrolės tvarką įgaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybę.
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12. Vadovaujantis minėtomis ATPK bei Alkoholio kontrolės įstatymo bei kitų 
įstatymų nuostatomis priimtos Apsvaigimo nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452, numato, jog tikrini-
mas – policijos ar karo policijos, Inspekcijos pareigūnų, darbdavių ar darbdavių įgaliotų 
asmenų, probuotojų, karinių vienetų vadų ar jų įgaliotų asmenų veiksmai, kai specialio-
siomis techninėmis priemonėmis, kurių metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustaty-
ta tvarka, pagal kompetenciją nustatoma, ar transporto priemonės vairuotojas, asmuo, 
sulaikytas už administracinio teisės pažeidimo padarymą, probuojamasis, karys, taip 
pat krašto apsaugos sistemos institucijų darbuotojas, dirbantis aplinkoje, veikiamoje pa-
vojingų veiksnių, ar dirbantis su potencialiai pavojingais įrenginiais, yra neblaivus (gir-
tas) (2 p. 5 d.). Kaip matyti iš šios nuostatos, teisė tikrinti asmenų neblaivumą (girtumą) 
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams Apsvaigimo nustatymo taisyklėmis 
suteikta nebuvo. Pažymėtina, jog atsižvelgiant į pasirinktą subjektų, turinčių teisę tikrinti 
asmenų neblaivumą (girtumą) ir apsvaigimą nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pateikimo šiose taisyklėse būdą (juos išvardijant) bei atsižvelgiant į ribojantį šios teisės 
poveikį tikrinamų asmenų atžvilgiu, konstatuotina, jog šis sąrašas yra baigtinis ir negali 
būti aiškinamas plečiamai. Taip pat išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog 
nei aptartoje, nei kitose Apsvaigimo nustatymo taisyklių nuostatose nėra numatyto įpa-
reigojimo aplinkos ministrui pagal kompetenciją išplėsti Vyriausybės nustatytą subjektų, 
turinčių teisę tikrinti kitų asmenų neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą, ratą.

13. Paminėtina, jog Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 daly-
je yra nustatyta aplinkos ministro pareiga ir kompetencija tvirtinti Medžioklės Lietuvos 
Respublikos teritorijoje taisykles, kuriose turi būti nustatyti: medžiojamųjų gyvūnų rū-
šių sąrašas ir šių gyvūnų medžioklės terminai; draudžiami ir leidžiami medžioklės būdai 
ir jų taikymo terminai, draudžiami ir leidžiami naudoti įrankiai; medžiojamųjų gyvūnų, 
kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašas ir kasmetinio jų sumedžiojimo limitų Lietuvos 
Respublikoje bei atskiruose medžioklės plotų vienetuose nustatymo tvarka; saugaus elge-
sio medžioklėje reikalavimai bei kiti medžiojimo reikalavimai. Taigi akivaizdu, jog įgalio-
jimai aplinkos ministrui nustatyti Medžioklės taisykles bei jose numatyti medžiotojams 
keliamus reikalavimus kyla iš Medžioklės įstatymo, tačiau ir šiuo įstatymu, kaip ir aptar-
tomis ATPK bei Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatomis, aplinkos ministrui nėra nu-
matyta kompetencija nustatyti subjektus, turinčius teisę tikrinti kitų asmenų neblaivumą 
(girtumą) ar apsvaigimą.

14. Kaip jau buvo pirmiau nustatyta, ginčijama Medžioklės taisyklių nuostata 
Aplinkos ministerija poįstatyminiame teisės akte sureguliavo Medžioklės taisyklių laiky-
mosi kontrolės santykius, įtvirtindama aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigū-
nų teisę reikalauti medžioklėje dalyvaujančius medžiotojus leisti tikrinti jų neblaivumą 
(girtumą) ar apsvaigimą bei medžiotojų pareigą paklusti tokiam aplinkos apsaugos vals-
tybinės kontrolės pareigūnų reikalavimui bei numatė jos nesilaikymo pasekmes – tai, kad 
atsisakęs ar vengiantis tikrintis asmuo bus laikomas neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psicho-
tropinių medžiagų. Taigi dėl ginčo nuostatos nevykdymo asmenims (medžiotojams) kil-
tų teisinė atsakomybė, t. y. ja iš esmės yra sudaromos prielaidos taikyti asmenims jų teises 
ribojančias poveikio priemones. Tokios su asmens neblaivumo ar apsvaigimu susijusios 
atsakomybės taikymo pagrindai gali būti įtvirtinti tik įstatyme, o asmenų neblaivumo 
kontrolė – įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą detalizuojančiuose ir sukonkretinan-
čiuose poįstatyminiuose teisės aktuose (šiuo atveju – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
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nutarime). Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Aplinkos mi-
nisterijai poįstatyminiame teisės akte nustačius savarankišką subjektą, turintį teisę atlikti 
neblaivumo kontrolę, t. y. įtvirtinus teisinį reglamentavimą, kurio nustatymo teisė aplin-
kos ministrui nebuvo numatyta nei įstatymuose, nei Apsvaigimo nustatymo taisyklėse, 
buvo pažeistas konstitucinis teisinės valstybės principas ir iš šio principo bei kitų konsti-
tucinių imperatyvų kylantys reikalavimai teisėkūros subjektams, inter alia teisės aktų hie-
rarchijos principas.

15. Vertindama atsakovo argumentus, jog ginčijamas teisinis reguliavimas, atsi-
žvelgiant į lingvistinę ginčijamos Medžioklės taisyklių nuostatos konstrukciją, nenuma-
to aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės patiems tikrinti medžioklėje 
dalyvaujančių medžiotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropinių me-
džiagų būsenos, o tik suteikia jiems teisę reikalauti, jog medžiotojai tokią būseną pasiti-
krintų teisės aktų nustatyta tvarka, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog vienas 
iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra teisinio sau-
gumo principas, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikslumą ir 
stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus 
interesus bei teisėtus lūkesčius. Šio principo paskirtis – laiduoti asmens pasitikėjimą savo 
valstybe ir teise. Analizuojant šį principą pažymėtina, kad teisinio saugumo imperatyvas 
suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus pačiam teisiniam reguliavimui, inter alia 
tai, kad jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai 
(Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas). Tuo tarpu, išplėstinės teisėjų ko-
legijos įsitikinimu, ginčijama ribojamąjį pobūdį turinti Medžioklės taisyklių 75 punkto 
nuostata, atsižvelgiant į tai, jog ja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams 
suteikiamos teisės ribos nėra konkrečiai apibrėžtos, negali būti laikoma aiškia ir tiksliai 
suformuluota. Kitokios išvados, be kita ko, nesuponuoja ir Aplinkos ministerijos Kauno 
regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymas 
Nr.  V-112, kuriuo, remiantis inter alia Apsvaigimo nustatymo taisyklėmis ir ginčijama 
Medžioklės taisyklių nuostata, patvirtintas Alkoholio kiekio matavimo prietaisų naudo-
jimo ir atliktų matavimų kontrolės tvarkos aprašas bei atsakingas asmuo įgaliotas išduo-
ti valstybinės kontrolės pareigūnams alkoholio kiekio matavimo prietaisus, t. y. sudaryti 
galimybes šiems pareigūnams patiems, vykdant gyvosios gamtos apsaugos kontrolę, ti-
krinti asmenų neblaivumą (girtumą). Taigi matyti, kad pačios Aplinkos ministerijos pa-
reigūnai ginčijamą nuostatą supranta kaip suteikiančią teisę jiems vykdyti minėtą kontro-
lę, kai tuo tarpu, kaip jau minėta, Aplinkos ministerijai kompetencija įtvirtinti tokį teisinį 
reglamentavimą nebuvo nustatyta nei įstatyme, nei Vyriausybės nutarime.

16. Taip pat, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, svarbu atkreipti dėmesį, kad 
nagrinėjamu atveju sprendžiama tik dėl įgaliojimų atlikti neblaivumo kontrolę valsty-
binės kontrolės pareigūnams suteikimo teisėtumo. Šioje nutartyje teikiami išaiškinimai 
jokiu būdu negali būti vertinami ir suprasti kaip paneigiantys kiekvieno medžiotojo pa-
reigą laikytis saugos medžioklėje reikalavimų. Šiame kontekste išplėstinė teisėjų kolegi-
ja pažymi, kad kiekvienas medžiotojas privalo laikytis nustatytos medžioklės tvarkos, be 
kita ko, būti blaivus, neapsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų. 
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs: girtavimas – visuotinai pripažintas kaip socialinis 
blogis; asmens girtumas ar apsvaigimas nuo narkotinių ar toksinių medžiagų neigiamai 
veikia žmogų (jis nesugeba savęs kontroliuoti, neadekvačiai suvokia susidariusią situaci-
ją, susilpnėja jo veiksmų koordinacija, savitvarda, neretai dėl tokio apsvaigimo atsiran-
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da įvairių neigiamų pasekmių, dėl jo pažeidžiami ir įstatymai) (Konstitucinio Teismo 
1997 m. gruodžio 3 d., 2008 m. balandžio 29 d. nutarimai); alkoholio vartojimas gali su-
kelti visiems žinomus neigiamus padarinius žmonių sveikatai, viešajai tvarkai ir visuo-
menės narių saugumui, kitoms teisės saugomoms ir ginamoms vertybėms (Konstitucinio 
Teismo 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. balandžio 29 d. nutarimai).

17. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas šioje norminėje administracinėje byloje kėlė 
klausimą dėl ginčo nuostatos atitikties ne tik konstituciniam teisinės valstybės principui 
ir teisės aktų hierarchijos principui, bet ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 
2701 straipsniui, Alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 daliai ir Apsvaigimo nusta-
tymo taisyklių 2 punkto 5 daliai.

18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, 
jog kai yra keliamas norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės galios 
teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, norminio 
administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs 
norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto nuosta-
tai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės galios tei-
sės aktų nuostatų atžvilgiu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėsti-
nės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I444-2/2006, 
2013 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr.  I261-15/2013, kt.). Pagal ABTĮ 
116 straipsnio 1 dalį norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir 
paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas įsiteisėjęs adminis-
tracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo ne-
teisėtu, nepriklausomai nuo to, keliems aukštesnės galios teisės aktams ar jų dalims prieš-
tarauja ginčijamas norminis administracinis aktas.

19. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei teisė-
jų kolegijai šioje byloje konstatavus, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. 
birželio 27  d. įsakymu Nr.  258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje 
taisyklių 75 punktas (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) ta apimtimi, 
kuria nustatyta, jog medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės pareigūnų reikalavimu privalo leistis būti tikrinami neblaivumo (girtumo) ar 
apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų būsenai nustatyti, prieštarauja konstituciniam 
teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją, išnyksta poreikis tir-
ti šios nuostatos atitiktį ATPK 2701 straipsniui (2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-
1260 redakcija), Alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 daliai (2012  m. birželio 
21 d. įstatymo Nr. XI-2103 redakcija) ir Apsvaigimo nustatymo taisyklių 2 punkto 5 da-
liai (2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 761 redakcija).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsa-
kymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 75 punk-
tas (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija), ta apimtimi, kuria nustatyta, 
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jog medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės parei-
gūnų reikalavimu privalo leistis būti tikrinami neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo 
psichotropinių medžiagų būsenai nustatyti, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės 
principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.5. dėl lietuvos respublikos aplinkos ministro 2000  m. birželio 27  d. įsakymu 
nr.  258 patvirtintų medžioklės lietuvos respublikos teritorijoje taisyklių  
58.5.11 punkto (2014  m. spalio 24  d. aplinkos ministro įsakymo nr.  d1-857 
redakcija) ir 58.37 punkto (2015  m. spalio 15  d. aplinkos ministro įsakymo  
nr. d1-741 redakcija) teisėtumo

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000  m. birželio 27  d. įsakymu Nr.  258 
patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – ir Medžioklės 
taisyklės) 58.5.11 punkte nustatyta, jog draudžiama medžioti varant medžioklės plotų 
vienetuose, esančiuose savivaldybėse, kuriose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarny-
bos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vado-
vo 2014 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ uždrausta 
medžioti varant. Šių taisyklių 58.37 punkte nurodyta, kad draudžiama medžioklės plotų 
vienetuose, kurie yra vietovėse, nurodytose Lietuvos Respublikos vietovių, kuriose leidžia-
ma medžioti medžiojamuosius gyvūnus tik tykojant, sėlinant ir varant tyliuoju būdu, są-
raše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės 
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2015 m. spalio 5 d. sprendimu 
Nr. B1-917 „Dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“, medžio-
ti kitais Medžioklės taisyklių leistinais medžioklės būdais, išskyrus tykojant, sėlinant ir va-
rant tyliuoju būdu (8 punktas). Abejonės dėl nurodytų Medžioklės taisyklių nuostatų teisė-
tumo kilo tuo aspektu, kad minėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – ir 
VMVT) direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
sprendimai nebuvo paskelbti Teisės aktų registre (16 punktas).

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstrema-
liosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014  m. spalio 10  d. sprendimas Nr.  B1-875 
„Dėl medžioklių organizavimo“ ir 2015  m. spalio 5  d. sprendimas Nr.  B1-917 „Dėl šernų 
populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“, kaip Vyriausybės įstaigos va-
dovo priimti norminiai teisės aktai, turėjo būti skelbiami Teisės aktų registre, tačiau tai ne-
buvo padaryta. Nors šie sprendimai buvo paskelbti VMVT tinklalapyje ir de facto egzista-
vo galimybė su jais susipažinti, tai neprilygsta teisės akto paskelbimui pagal jo priėmimo 
metu galiojusius teisės aktų reikalavimus. Norminio teisės akto paskelbimas kitais būdais 
– paskelbiant jį priėmusio subjekto interneto svetainėje, viešinant kitais būdais – nelai-
kytinas oficialiu teisės akto paskelbimu Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka  
(27 punktas).

Teisinis reguliavimas, kuriuo administracinės teisės blanketinės normos nukreipia į 
norminius administracinius teisės aktus, kurie nėra oficialiai paskelbti teisės aktų nusta-
tyta tvarka, negali būti pripažįstamas darniu ir aiškiu, užtikrinančiu teisinio reguliavimo 
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tikrumą ir stabilumą. Oficialiai nepaskelbus norminių teisės aktų, į kuriuos nukreipia blan-
ketinės teisės normos, ir tokiu būdu nesudarius galimybės visiems teisinių santykių su-
bjektams susipažinti su šiais teisės aktais, kad teisės subjektai žinotų, jog šie teisės aktai 
galioja, koks yra jų turinys, ir juos vykdytų, iš esmės yra pažeidžiamas konstitucinis reikala-
vimas, kad teisė negali būti nevieša, ir tai kartu lemia blanketinėse teisės normose įtvirtin-
to teisinio reguliavimo ydingumą (32 punktas).

Medžioklės taisyklių 58.5.11 punktas (2014 m. spalio 24 d. aplinkos ministro įsaky-
mo Nr. D1-857 redakcija) ir 58.37 punktas (2015 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymo 
Nr.  D1-741 redakcija) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, inter alia 
apimančiam teisinį saugumą, teisinį tikrumą bei teisinį aiškumą (33 punktas). 

2. Įvertinus šioje norminėje administracinėje byloje nustatytas aplinkybes ir neigia-
mų teisinių pasekmių tikimybę, darytina išvada, jog Medžioklės taisyklių 58.5.11 punktas 
ir 58.37 punktas yra neteisėti nuo jų priėmimo momento ir nuo pat jų priėmimo momento 
negalėjo sukurti teisėtų padarinių (41 punktas).

Administracinė byla Nr. I-4-602/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00048-2015-8

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

 
2016 m. gegužės 12 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto, Romano 
Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, 
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Eglei 
Paužuolienei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiš-
kėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Rimo Antano Ručio pareiškimą dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2000  m. birželio 27  d. įsakymu Nr.  258 patvirtintų 
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.5.11 punkto (2014  m. spalio 
24 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-857 redakcija) ir 58.37 punkto (2015 m. spalio 
15 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-741 redakcija) teisėtumo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Antanas Ručys kreipėsi į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos 
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Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – ir Medžioklės taisyklės) 58.5.11 punktas 
(2014  m. spalio 24  d. aplinkos ministro įsakymo Nr.  D1-857 redakcija) ir 58.37 punk-
tas (2015 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-741 redakcija) neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2015 m. kovo 
12 d.) 6 straipsnio 1 daliai ir 2 dalies 11 punktui bei teisinės valstybės ir teisinio aiškumo 
principams.

2. Pareiškėjo pareiškime nurodyti šie pagrindiniai teisiniai argumentai, kuriais 
grindžiamos abejonės dėl ginčijamų nuostatų teisėtumo:

2.1. Medžioklės taisyklių 58.5.11 punkte (2014  m. spalio 24  d. aplinkos ministro 
įsakymo Nr.  D1-857 redakcija) yra nustatyta, kad „medžioti varant medžioklės plotų 
vienetuose, esančiuose savivaldybėse, kuriose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarny-
bos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
2014  m. spalio 10  d. sprendimu Nr.  B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ uždraus-
ta medžioti varant“, o 58.37 punkte (2015  m. spalio 15  d. aplinkos ministro įsakymo 
Nr.  D1-741 redakcija) nurodyta, jog „medžioklės plotų vienetuose, kurie yra vietovėse, 
nurodytose Lietuvos Respublikos vietovių, kuriose leidžiama medžioti medžiojamuosius 
gyvūnus tik tykojant, sėlinant ir varant tyliuoju būdu, sąraše, patvirtintame Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo 2015 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. B1-917 „Dėl šernų popu-
liacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“, medžioti kitais Medžioklės taisy-
klių leistinais medžioklės būdais, išskyrus tykojant, sėlinant ir varant tyliuoju būdu“. Šie 
Medžioklės taisyklių punktai yra blanketinės teisės normos, nukreipiančios į kitus teisės 
aktus, kurie nėra viešai paskelbti, laikantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įsta-
tymo (toliau – ir Teisėkūros pagrindų įstatymas) reikalavimų.

2.2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis 
Teismas), aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 
7 straipsnio 2 dalį, yra konstatavęs, kad įstatymai negalioja ir negali būti taikomi, jei 
jie nėra oficialiai paskelbti (Konstitucinio Teismo 2001  m. sausio 11  d. nutarimas). 
Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad Konstitucijos 7 straipsnio 2 daly-
je vartojama sąvoka „įstatymai“, atsižvelgiant į konstitucinį reikalavimą, kad teisė negali 
būti nevieša, negali būti aiškinama vien pažodžiui – ji aiškintina plečiamai, kaip apiman-
ti ne tik įstatymo galią turinčius, bet ir kitus teisės aktus (Konstitucinio Teismo 2003 m. 
spalio 29  d. nutarimas). Teisėkūros pagrindų įstatymo (aktuali įstatymo redakcija nuo 
2015 m. kovo 12 d.) 6 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog Teisės aktų registras skirtas šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytų Teisės aktų registro objektų registravimui, skelbimui, apskai-
tai, sisteminimui ir informacijos teikimui. Minėto įstatymo straipsnio 2 dalies 11 punkte 
nustatyta, kad Teisės aktų registro objektai yra ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valsty-
bės institucijų įstaigų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai. Taigi pagal 
šiuo metu galiojančią tvarką atitinkamų administravimo subjektų norminiai teisės aktai 
privalo būti paskelbti Teisės aktų registre. Tokiu būdu yra įgyvendinamas konstitucinis 
reikalavimas dėl teisės aktų viešinimo ir užtikrinamas teisinės valstybės principas. 

2.3. Medžioklės taisyklės yra paskelbtos Teisės aktų registre. Medžioklės taisyklių 
58.5.11 ir 58.37 punktai tik iš dalies atskleidžia įtvirtintų elgesio taisyklių turinį, nes juose 
yra nurodyta, kad dalis šių punktų turinio (viena svarbiausių) yra atskleista kitame teisės 
akte, t. y. atitinkamame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valsty-
bės ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime. Kaip savo 2003 m. 
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spalio 29 d. nutarime yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, visos norminio teisės akto 
dalys (taip pat priedėliai) sudaro vieną visumą, tarpusavyje yra neatskiriamai susiju-
sios ir turi vienodą teisinę galią; priedėlių atskirti nuo teisės akto negalima, nes, keičiant 
juose konkrečiai išdėstytą turinį, keičiasi ir viso norminio teisės akto turinys; turi būti 
paskelbiamas visas teisės aktas kartu su visomis jo sudedamosiomis dalimis; atitinkan-
čiais Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies reikalavimus, taigi ir galiojančiais, gali būti pri-
pažįstami tik tokie teisės aktai, kurie buvo paskelbti paisant Konstitucijoje tvirtintų teisės 
aktų paskelbimo oficialumo, viešumo reikalavimų, konstitucinio reikalavimo, kad teisės 
aktas turi būti paskelbtas visas (Konstitucinio Teismo 2007  m. birželio 27  d.). Minėti 
Medžioklės taisyklių punktai susideda iš kelių dalių, jame yra įtvirtintos blanketinės tei-
sės normos, todėl jų turinio aiškumas ir taikymo apimtis gali būti atskleista tik sistemiš-
kai analizuojant tiek Medžioklės taisykles, tiek nurodytus Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos direktoriaus sprendimus. Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo išaiškinimą, 
darytina išvada, kad visi šie teisės aktai yra tarpusavyje glaudžiai susiję, todėl visi privalė-
jo būti paskelbti laikantis teisės aktų reikalavimų. Valstybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
2014 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. B1-875 ir 2015 m. spalio 5 d. sprendimas Nr. B1-917 
yra norminiai teisės aktai, tačiau nėra paskelbti Teisės aktų registre. Jie yra Teisės aktų re-
gistro objektai ir privalėjo būti paskelbti Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

2.4. Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktai nėra aiškūs. Nors minėtuose 
punktuose nurodytus Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus sprendimus inter-
nete galima surasti, tačiau jie nėra paskelbti Teisės aktų registre, todėl subjektams, ku-
riems šios teisės normos yra taikomos, išlieka abejonės dėl jų turinio autentiškumo. 

2.5. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir 
ATPK) 85 straipsnis numato administracinę atsakomybę už Medžioklės taisyklių pažei-
dimus. Už 58.5.11 ir 58.37 punktų pažeidimus asmuo taip pat gali būti patrauktas admi-
nistracinėn atsakomybėn. Teisinė atsakomybė, kylanti taikant ATPK, savo pobūdžiu yra, 
be kita ko, ir baudžiamoji. Taigi šios atsakomybės rūšiai su tam tikrais pakeitimais taiky-
tini baudžiamojoje teisėje galiojantys principai. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad yra pa-
grindas nustatyti, jog Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktai negali būti taikomi 
nuo jų priėmimo dienos, nes teisės normos, už kurių nesilaikymą yra taikoma adminis-
tracinė atsakomybė, yra neaiškios, neatitinkančios teisinės valstybės ir teisinio aiškumo 
principų, keliančios abejonių dėl jų autentiškumo. Minėtų normų pripažinimas negalio-
jančiomis nuo jų priėmimo dienos būtų teisėtas ir pagrįstas bei atitiktų teisingumo, lygia-
teisiškumo ir sąžiningumo principus.

II.

3. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime prašo 
Medžioklės taisyklių 58.5.11 punktą (2014  m. spalio 24  d. aplinkos ministro įsakymo 
Nr. D1-857 redakcija) ir 58.37 punktą (2015 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymo 
Nr. D1-741 redakcija) pripažinti teisėtais ir pareiškėjo pareiškimą atmesti.

4. Atsakovo atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
4.1. Tiek 2014 m. spalio 24 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-857, tiek 2015 m. 

spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-741 buvo oficialiai paskelbti Teisės aktų 
registre.



86

I. Administracinių teismų praktika

4.2. Medžioklės taisyklių punktai, kurių teisėtumą prašoma ištirti, įtvirtina su 
medžiokle susijusią draudžiamą veiklą. Šie draudimai susiję su Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos paskelbimo“ dėl afrikinių kiaulių maro ir Medžioklės taisyklėse buvo įtvirtinti 
po Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstrema-
liosios situacijos operacijų vadovo priimtų 2014  m. spalio 10  d. sprendimo Nr.  B1-875 
„Dėl medžioklių organizavimo“ ir 2015 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. B1-917 „Dėl šernų 
populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“.

4.3. Abu prašomi ištirti Medžioklės taisyklių punktai yra suformuluoti kaip blan-
ketinės normos, nukreipiančios į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo spren-
dimus (kitus teisės aktus), todėl, priešingai nei teigia pareiškėjas, sprendimų negalima 
laikyti Medžioklės taisyklių dalimi. Teisėkūros pagrindų įstatyme neįtvirtinta, kad valsty-
bės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai yra Teisės aktų 
registro objektas. Privalomo oficialaus šių sprendimų paskelbimo nenumato ir kiti teisės 
aktai. Tačiau pažymėtina, kad šie sprendimai buvo paskelbti Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos tinklapyje, skiltyje „Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo sprendimai“. 

4.4. Prašomuose ištirti Medžioklės taisyklių punktuose įtvirtinti draudimai yra 
skirti tam tikriems subjektams – asmenims, dalyvaujantiems medžioklėje. Tiek 2014 m. 
spalio 10 d. sprendime Nr. B1-875, tiek 2015 m. spalio 5 d. sprendime Nr. B1-917 tam 
tikrų šių sprendimų punktų vykdymą buvo pavesta užtikrinti medžioklės plotų naudo-
tojams. Taigi akivaizdu, kad asmenis, kurie dalyvauja medžioklėje, informuoti apie nu-
statytus medžioklės draudimus turi pareigą medžioklės plotų naudotojai, be kurių žinios 
medžioklė jų naudojamame plote nevyksta. 

4.5. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (toliau – ir Civilinės 
saugos įstatymas) 6 straipsnyje įtvirtintu civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organiza-
vimo ir veiklos visuotinio privalomumo principu – civilinės saugos priemonės yra priva-
lomos visoms valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, visiems ūkio subjektams ir 
gyventojams. Todėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo sprendimai yra pri-
valomi visoms institucijoms ir visiems asmenims.

4.6. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai, ku-
riais buvo pakeisti prašomi ištirti Medžioklės taisyklių punktai, buvo oficialiai paskelbti 
Teisės aktų registre ir į tai, kad šie punktai suformuluoti kaip blanketinės normos, pareiš-
kėjo argumentai dėl šių punktų prieštaravimo Teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio 
1 daliai ir 2 dalies 11 punktui yra nepagrįsti. Minėti Medžioklės taisyklių punktai taip pat 
neprieštarauja teisinės valstybės principui, nes jie atitinka ir įgyvendina aukštesnės galios 
teisės aktus ir yra oficialiai paskelbti nustatyta tvarka. Šie punktai atitinka ir teisinio aiš-
kumo principą, nes teisės normoje aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta, koks elgesys yra 
laikomas draudžiamu. 

5. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, gauta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – ir 
VMVT) nuomonė, kurioje teigiama, kad Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktai 
neprieštarauja Teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio 1 daliai ir 2 dalies 11 punktui 
bei teisinės valstybės ir teisinio aiškumo principams. 

6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuomonė grindžiama šiais pagrin-
diniais argumentais:
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6.1. VMVT direktorius valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės opera-
cijų vadovo sprendimus priima vadovaudamasis Civilinės saugos įstatymu, pagal kurio 
15 straipsnio 2 dalies 4 punktą gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos privalo vyk-
dyti operacijų vadovo teisėtus nurodymus, reikalingus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui 
ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, taip pat Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu 
Nr. 1503, (toliau – ir Planas). Pagal Plano 2 priedo 12 punktą VMVT yra atsakingoji ins-
titucija epizootijų atveju ir, vadovaudamasi Plano 2 priedo 12.1.7 punktu, įvertina ekstre-
malios situacijos keliamą grėsmę gyvūnams ir apie diagnozuotas gyvūnų užkrečiamąsias 
ligas ir priemones joms likviduoti praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departa-
mentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir PAGD). Pagal Plano 6 punktą PAGD 
teisės aktų nustatyta tvarka perspėja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas 
ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio 
ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir jų šalinimo prie-
mones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus. VMVT nuomone, tokie 
sprendimai nėra laikytini ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstai-
gų vadovų ir kolegialių institucijų norminiais teisės aktais Teisėkūros pagrindų įstatymo 
6 straipsnio l dalies 11 punkto prasme, kaip nurodo pareiškėjas, kadangi juose nėra išdės-
tomos bendro, abstraktaus pobūdžio nuostatos, jie reikalingi konkrečiam ekstremaliajam 
įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti ir skirti konkretiems subjektams: gyvento-
jams, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms, o tai iš esmės atitinka individualaus administra-
cinio akto pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 
2 straipsnio 9 punktą požymius ir neatitinka norminio administracinio akto pagal VAĮ 
2 straipsnio 10 punktą požymių. Tai reiškia, kad VMVT direktoriaus – valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai nepatenka į Teisėkūros 
pagrindų įstatymo 6 straipsnyje nustatytą Teisės aktų registro objektų sąrašą, dėl to ne-
privalo būti paskelbti Teisės aktų registre. 

6.2. Teisėkūros pagrindų įstatymas minėtųjų sprendimų paskelbimui netaikomas, 
tačiau šie sprendimai turi tapti žinomi jų adresatams. Šiuo atveju VMVT turi spręsti, ko-
kiu būdu bus skelbiami šio vadovo priimti sprendimai, ir dėti visas pastangas, kad spren-
dimai pasiektų savo adresatą. VMVT visų pirma VMVT direktoriaus – valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus skelbia VMVT inter-
neto svetainėje. VMVT visą su savo veikla susijusią informaciją savo interneto svetainėje 
skelbia vadovaudamasi Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstai-
gų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003  m. 
balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, pagal kurio 14 punktą įstaigos interneto svetainėje turi 
būti skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija, todėl abejoti VMVT paskelb-
tos informacijos, įskaitant VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situaci-
jos valstybės operacijų vadovo sprendimų, oficialumu ar turinio autentiškumu nėra jokio 
pagrindo. Be to, VMVT, neapsiribodama VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstrema-
liosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų skelbimu savo interneto svetai-
nėje, siunčia šiuos sprendimus ir kitiems suinteresuotiems subjektams, t. y. PAGD pagal 
Plano 2 priedo 12.1.7 punktą, taip pat savivaldybių administracijoms ir (ar) kitiems su 
sprendimų vykdymu susijusiems asmenims. VMVT nuomone, esant aptariamam teisi-
niam reguliavimui, VMVT deda visas pastangas, kad užtikrintų VMVT direktoriaus – 
valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų viešumą, 
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oficialumą ir autentiškumą. VMVT mano, kad, vadovaudamasi galiojančiomis teisės aktų 
nuostatomis, užtikrina tinkamą VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstremalios situa-
cijos valstybės operacijų vadovo sprendimų skelbimą.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

7. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Antanas Ručys kreipėsi į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos 
Respublikos teritorijoje taisyklių 58.5.11 punktas (2014 m. spalio 24 d. aplinkos ministro 
įsakymo Nr. D1-857 redakcija) ir 58.37 punktas (2015 m. spalio 15 d. aplinkos ministro 
įsakymo Nr.  D1-741 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrin-
dų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2015 m. kovo 12 d.) 6 straipsnio 1 daliai ir 2 dalies  
11 punktui bei teisinės valstybės ir teisinio aiškumo principams.

8. Medžioklės taisyklių 58.5.11 punkte nustatyta, jog draudžiama medžioti varant 
medžioklės plotų vienetuose, esančiuose savivaldybėse, kuriose Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organiza-
vimo“ uždrausta medžioti varant. Šių taisyklių 58.37 punkte nurodyta, kad draudžiama 
medžioklės plotų vienetuose, kurie yra vietovėse, nurodytose Lietuvos Respublikos vieto-
vių, kuriose leidžiama medžioti medžiojamuosius gyvūnus tik tykojant, sėlinant ir varant 
tyliuoju būdu, sąraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direkto-
riaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2015 m. spa-
lio 5 d. sprendimu Nr. B1-917 „Dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos 
Respublikoje“, medžioti kitais Medžioklės taisyklių leistinais medžioklės būdais, išskyrus 
tykojant, sėlinant ir varant tyliuoju būdu.

9. Pirmiausia pabrėžtina, kad būtent pareiškėjas, teikdamas prašymą ištirti normi-
nio administracinio akto atitiktį įstatymui ar (ir) Vyriausybės norminiam aktui, apibrėžia 
administracinės bylos dėl šio akto teisėtumo ribas. Abstraktų, t.  y. su individualia byla 
nesusijusį, prašymą nagrinėjantis administracinis teismas neturi teisės savo iniciatyva 
keisti norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribų (dalyko). Tokio pobūdžio bylose 
atliktino tyrimo administraciniuose teismuose specifika pirmiausia reikalauja aiškiai nu-
rodyti, kokios konkrečios ginčijamo norminio administracinio akto nuostatos (jų dalys) 
bei kokia apimtimi galbūt prieštarauja atitinkamiems įstatymams ar Vyriausybės nor-
miniams aktams (jų dalims). Pati pareiškėjo pozicija dėl norminio administracinio akto 
(jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti nurodyta aiškiai, 
nedviprasmiškai, pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys 
abejonę akto (jo dalies) teisėtumu. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto abstraktaus prašymo 
(pareiškimo) atveju būtent aiškūs ir teisiškai motyvuoti argumentai paprastai leidžia pro-
ceso šalims bei bylą nagrinėjančiam administraciniam teismui identifikuoti, kokia apim-
timi kvestionuojama norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitiktis įstaty-
mui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir, atitinkamai, apibrėžia norminio akto (jo dalies) 
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teisėtumo tyrimo ribas (šiais klausimais žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje 
Nr. A442-1586/2014, „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 28, 2014 m., 2015 m. rugsėjo 
3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015 ir jose nurodytą administraci-
nių teismų praktiką).

10. Atsižvelgusi į tai, išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje nagrinės pareiškėjo pra-
šymą ir vertins prašomų ištirti Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktų teisėtumą pa-
reiškėjo pareiškime suformuluoto prašymo (dalyko bei argumentų) ribose.

11. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas prašo ištirti Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 
58.37 punktų atitiktį inter alia konstituciniam teisinės valstybės principui, teisinio aiš-
kumo principui. Iš pareiškėjo pareiškimo motyvų matyti, jog abejonės dėl nurodytų 
Medžioklės taisyklių nuostatų atitikties minėtiems principams kilo tuo aspektu, kad, pa-
reiškėjo teigimu, minėti Medžioklės taisyklių punktai yra blanketinės teisės normos, nu-
kreipiančios į kitus norminius teisės aktus, kurie laikytini Medžioklės taisyklių dalimi bei 
kurie nėra (nors turėjo būti) viešai paskelbti Teisės aktų registre, laikantis Teisėkūros pa-
grindų įstatymo reikalavimų. Įvertinus tai, kas išdėstyta, nagrinėjamoje norminėje admi-
nistracinėje byloje Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktų atitiktis konstituciniam 
teisinės valstybės principui, teisinio aiškumo principui bus tiriama ir vertinama būtent 
pareiškėjo pareiškime suformuluotu aspektu.

12. Pasisakydama dėl prašomų ištirti Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktų 
atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui bei iš jo kylančiam teisinio aiškumo 
reikalavimui, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog Konstitucinis Teismas, aiš-
kindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad konsti-
tucinis teisinės valstybės principas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa 
Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija, kad konstitucinis teisinės valstybės principas 
aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, dar-
nios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio, kad minėto konstitucinio principo 
turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose. Šio principo esmė – teisės vieš-
patavimas. Konstitucinis teisinės valstybės principas – itin talpus, jis apima daug įvairių 
tarpusavyje susijusių imperatyvų. Juo turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgy-
vendinant (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. 
liepos 3 d. ir kt. nutarimai).

13. Vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų – teisinio 
saugumo principas, kuris reiškia, kad valstybė turi pareigą užtikrinti teisinio reguliavi-
mo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, 
gerbti teisėtus lūkesčius (Konstitucinio Teismo 2001  m. liepos 12  d., 2002  m. lapkričio 
5 d., 2003 m. kovo 4 d., 2003 m. kovo 17 d. nutarimai). Analizuodamas teisinio saugu-
mo principą, Konstitucinis Teismas inter alia yra pažymėjęs vieną iš šio principo aspektų 
– kad teisės norminiai aktai turi būti nustatyta tvarka paskelbiami, ir su jais turi turėti 
galimybę susipažinti visi teisinių santykių subjektai (Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 
12 d. nutarimas).

14. Nagrinėjamu aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog Konstitucinis 
Teismas yra suformavęs nuoseklią konstitucinę teisės aktų oficialaus ir viešo paskelbi-
mo sampratą. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog oficialus viešas viso tei-
sės akto paskelbimas nėra savitikslis dalykas – tai reikalinga, kad teisės subjektai žino-
tų, koks yra atitinkamas teisės aktas, galėtų susipažinti su visu teisės aktu ir jį vykdyti; 
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įstatymų leidėjas įstatymu turi nustatyti tokį su oficialiu teisės aktų paskelbimu susijusių 
santykių teisinį reguliavimą, kad teisės aktai būtų prieinami visiems teisės subjektams 
(Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d., 2010 m. vasario 9 d. nutarimai).

15. Aiškindamas Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalį, nustatančią, kad galioja tik pa-
skelbti įstatymai, Konstitucinis Teismas savo aktuose yra, be kita ko, konstatavęs, jog 
įstatymai negalioja ir negali būti taikomi, jei jie nėra oficialiai paskelbti (Konstitucinio 
Teismo 2001  m. sausio 11  d., 2007  m. birželio 27  d., 2010  m. vasario 9  d. nutarimai); 
oficialus įstatymų paskelbimas laikantis Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytos tvarkos 
yra būtina sąlyga ne tik įstatymams įsigalioti, bet ir tam, kad teisės subjektai žinotų, ko-
kie įstatymai galioja, koks yra jų turinys, ir juos vykdytų (Konstitucinio Teismo 2001 m. 
sausio 11 d., 2003 m. spalio 29 d., 2007 m. birželio 27 d. nutarimai); pagal Konstituciją 
teisės aktai turi būti oficialiai skelbiami laikantis jų oficialaus skelbimo tvarkos, kuri nu-
statyta būtent tuo metu, kai jie išleidžiami (Konstitucinio Teismo 2010  m. vasario 9  d. 
nutarimas); Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „įstatymai“, atsižvelgiant 
į konstitucinį reikalavimą, kad teisė negali būti nevieša, negali būti aiškinama vien pažo-
džiui – ji aiškintina plečiamai, kaip apimanti ne tik įstatymo galią turinčius, bet ir kitus 
teisės aktus (Konstitucinio Teismo 2003 m. spalio 29 d., 2007 m. birželio 27 d., 2010 m. 
vasario 9 d. nutarimai). Konstitucinis reikalavimas, jog galioja tik tie teisės aktai, kurie 
yra paskelbti, yra neatsiejamas ir nuo konstitucinio teisinės valstybės principo, jis yra 
vienas iš esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų – svarbi teisinio ti-
krumo prielaida (Konstitucinio Teismo 2001 m. lapkričio 29 d., 2003 m. gegužės 30 d., 
2003 m. spalio 29 d., 2007 m. birželio 27 d. nutarimai).

16. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad Medžioklės taisyklių 58.5.11 punk-
tas (2014 m. spalio 24 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-857 redakcija) ir 58.37 punk-
tas (2015 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-741 redakcija) yra oficialiai 
paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau, kaip jau buvo minėta, pareiškėjas teigia, jog 
minėtų Medžioklės taisyklių punktų neteisėtumą lemia tai, kad šie punktai, kaip blan-
ketinės teisės normos, nukreipia į kitus norminius teisės aktus (VMVT direktoriaus – 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. 
sprendimą Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ ir 2015 m. spalio 5 d. sprendimą 
Nr. B1-917 „Dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“ (to-
liau – ir Sprendimai), kurie laikytini Medžioklės taisyklių dalimi, tačiau nėra paskelbti 
Teisės aktų registre pagal Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus. Ginčo dėl to, kad 
minėti VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operaci-
jų vadovo sprendimai nebuvo paskelbti Teisės aktų registre, taip pat nėra. 

17. Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad nėra pagrindo sutikti su pa-
reiškėjo argumentu, jog minėti VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai laikytini prašomų ištirti Medžioklės 
taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktų sudėtine dalimi. Šios Medžioklės taisyklių normos yra 
blanketinės normos, nukreipiančios į kitų teisės aktų nuostatas, todėl šių Sprendimų ne-
galima laikyti sudėtine Medžioklės taisyklių dalimi. 

18. Tokią poziciją pagrindžia ir administracinės teisės doktrina, kurioje adminis-
tracinės teisės blanketinės normos aiškinamos kaip tokios, kuriose pati elgesio taisyklė 
nenustatyta, bet duota nuoroda į atitinkamą teisės aktą arba nurodoma, koks valstybi-
nio ar vietos savivaldos valdymo (administravimo) subjektas jas (normas) gali nusta-
tyti. Blanketinės normos nustato elgesio taisykles pačia bendriausia forma ir niekaip jų 
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nekonkretizuoja. Jos detalizuojamos specialiuose norminiuose aktuose, kurie egzis-
tuoja atskirai nuo administracinės teisės blanketinių normų. Administracinės teisės 
blanketinė norma nukreipia į kitą norminį administracinį teisės aktą (Bakaveckas, A. 
Administracinė teisė: teorija ir praktika I  d. Vilnius: Leidykla MES, 2012,  p. 286, 289). 
Taigi iš teisės doktrinos taip pat matyti, jog pagal savo konstrukciją blanketinės teisės 
normos nukreipia būtent į kitus norminius administracinius aktus. 

19. Konstatuotina, jog ta aplinkybė, kad prašomi ištirti Medžioklės taisyklių 
58.5.11 ir 58.37 punktai yra oficialiai paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka, nereiškia, jog 
savaime pasiskelbia ir VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo sprendimai, į kuriuos nukreipia minėti Medžioklės taisyklių 
punktai, kaip blanketinės normos. 

20. Toliau vertindama VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios si-
tuacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų nepaskelbimo Teisės aktų registre įtaką 
prašomų ištirti Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktų teisėtumui, išplėstinė tei-
sėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovas Aplinkos ministerija teigia, jog minėti 
Sprendimai nėra Teisės aktų registro objektas, o VMVT pareikštoje nuomonėje nurodo, 
jog Sprendimai yra individualūs teisės aktai, pirmiausia pasisako dėl to, ar buvo privalo-
ma oficialiai paskelbti šiuos Sprendimus. 

21. Teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Teisės aktų re-
gistras skirtas šio straipsnio 2 dalyje nurodytų Teisės aktų registro objektų registravimui, 
skelbimui, apskaitai, sisteminimui ir informacijos teikimui. Teisės aktų registro objektais 
inter alia yra ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų ir 
kolegialių institucijų norminiai teisės aktai (6  str. 2  d. 11  p.). Šio įstatymo 6 straipsnio 
2 dalies 1–18 punktuose nurodyti teisės aktai registruojami ir oficialiai skelbiami Teisės 
aktų registre (19 str. 1 d.). Iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų matyti, 
jog Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstai-
ga (1 p.). Taigi VMVT direktoriaus, kaip Vyriausybės įstaigos vadovo, priimti norminiai 
teisės aktai turi būti oficialiai skelbiami Teisės aktų registre, kaip tai nustatyta minėtose 
Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatose. Ta aplinkybė, kad tokie norminiai teisės aktai 
yra priimti VMVT direktoriaus, jam kartu atliekant ir valstybės lygio ekstremaliosios si-
tuacijos valstybės operacijų vadovo funkcijas, nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą. 

22. Kadangi nagrinėjamu atveju VMVT iškėlė abejonę, ar byloje aptariami VMVT 
direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
sprendimai yra norminio, ar individualaus pobūdžio, išplėstinė teisėjų kolegija plačiau 
pasisako šiuo klausimu.

23. Visų pirma, pažymėtina, jog pagal ABTĮ 2 straipsnio 13 dalį norminis teisės 
aktas – tai įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, 
skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Individualus teisės aktas 
– tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požy-
miais apibūdintų subjektų grupei (ABTĮ 2 str. 14 d.). Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas savo praktikoje yra ne kartą analizavęs norminių bei individualių teisės aktų 
požymius bei jų skirtumus. 

24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išskiriami šie 
pagrindiniai norminio administracinio akto požymiai: 1) aktas sukuria elgesio taisy-
kles – teisės normas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012  m. gegu-
žės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2270/2012); 2) aktas priimtas viešojo  
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administravimo subjekto, vykdančio administracinį reglamentavimą (pvz., Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2002 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr.  A2-736/2002), įgyvendinant būtent viešojo administravimo įgaliojimus, t.  y. jį priė-
musiam subjektui tiesiogiai realizuojant valstybės valią ir nustatant elgesio taisykles, 
visuotinai privalomas tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams (pvz., Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. I1-1/2007); 3) aktas išdėsto bendro, abstraktaus pobūdžio nuostatas, kurios apjungia 
tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius (pvz., Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2003 m. kovo 24 d. plenarinės sesijos sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. A5-63/2003); 4) aktas orientuojamas į ateitį, t. y. skirtas taikyti daug 
kartų; jis toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų 
elgesyje (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011  m. rugsėjo 30  d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011); 5) aktas adresuotas neapibrėžtam as-
menų ratui arba ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais; tai, kad galima tam tikru 
metu nustatyti jų skaičių, nereiškia, kad aktas yra individualus (pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-
3/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.  21); 6) aktas yra vi-
suotinai privalomas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010  m. balan-
džio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010); 7) aktas paskelbia-
mas laikantis nustatytos norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos (2011 m. 
rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011).

25. Kitaip nei norminis administracinis aktas, individualus administracinis ak-
tas pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką pasižymi tokiais po-
žymiais: 1) akte yra išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkretaus subjekto at-
žvilgiu, turintis įtakos šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir pareigoms), t.  y. jis 
sukelia konkrečių administracinių teisinių santykių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibai-
gimą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011  m. rugpjūčio 1  d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A662-2780/2011); 2) aktas priimamas viešojo administra-
vimo subjekto, turinčio įstatymo nustatyta tvarka jam suteiktus viešojo administravimo 
įgaliojimus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011  m. gruodžio 2  d. 
nutartis administracinėje byloje Nr.  AS822-795/2011, 2011  m. spalio 21  d. nutartis 
administracinėje byloje Nr.  AS492-763/2011); 3) aktu nustatomos konkrečios teisės ar 
pareigos suinteresuotiems asmenims, kaip konkretiems subjektams (pvz., Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. AS146-201/2009); 4) akto galiojimas nėra tęstinis, tai vienkartinio taikymo aktas 
(pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011  m. liepos 15  d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. AS146-203/2011); 5) aktas skirtas konkrečiam subjektui ar indivi-
dualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei (pvz., Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-849/2011);  
6) aktas privalomas konkrečiam suinteresuotam asmeniui arba jų grupei (pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2011  m. gruodžio 16  d. nutartis administracinė-
je byloje Nr.  AS822-737/2011, 2012  m. gegužės 7  d. nutartis administracinėje byloje  
Nr.  AS492-288/2012); 7) akto paskelbimui ir įsigaliojimui nėra taikoma norminių teisės 
aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-849/2011). 
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26. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi VMVT direktoriaus – valstybės lygio eks-
tremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendimą Nr. B1-
875 „Dėl medžioklių organizavimo“ ir 2015  m. spalio 5  d. sprendimą Nr.  B1-917 „Dėl 
šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“, sprendžia, jog šie tei-
sės aktai yra norminio teisinio pobūdžio. Šie Sprendimai atitinka pagrindinius norminių 
administracinių aktų požymius, t. y. jie sukuria elgesio taisykles – teisės normas (2014 m. 
spalio 10 d. sprendimo Nr. B1-875 1.1 punktu uždraudžiama medžioti varant medžioklės 
plotų vienetuose, kurie yra šio sprendimo 1 priede nurodytame Lietuvos Respublikos vie-
tovių sąraše; 2015 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. B1-917 1.1 punktu patvirtintas Lietuvos 
Respublikos vietovių, kuriose leidžiama medžioti medžiojamuosius gyvūnus tik tyko-
jant, sėlinant ir varant tyliuoju būdu, sąrašas), visuotinai privalomas individualiais po-
žymiais neapibūdintam subjektų ratui (visiems asmenims, dalyvaujantiems medžioklėse 
Sprendimuose nustatytais būdais bei nustatytose Lietuvos Respublikos vietovėse), orien-
tuotos į ateitį ir skirtos taikyti daug kartų. Analizuojamus teisės aktus priėmė viešojo 
administravimo subjektas (VMVT direktorius – valstybės lygio ekstremaliosios situaci-
jos valstybės operacijų vadovas), tiesiogiai realizuodamas valstybės valią ir nustatydamas 
elgesio taisykles, visuotinai privalomas tam tikrų teisinių santykių dalyviams. Tai, kad 
VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų va-
dovo Sprendimai nebuvo oficialiai paskelbti Teisės aktų registre, laikantis norminių tei-
sės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos, nekeičia jų norminio administracinio pobūdžio 
(žr., pvz., mutatis mutandis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkri-
čio 12  d. nutartį administracinėje byloje Nr.  AS438-1200/2014). Taip pat šių Sprendimų 
norminiam pobūdžiui nedaro įtakos ir VMVT nuomonėje nurodyta aplinkybė, kad tokio 
pobūdžio sprendimai reikalingi konkrečiam ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai si-
tuacijai likviduoti. Priešingai, VMVT nurodyta aplinkybė tik pagrindžia būtinybę ofici-
aliai paskelbti tokio pobūdžio sprendimus, kad šie aktai taptų prieinami visiems teisės 
subjektams, o tai būdinga būtent norminiams administraciniams aktams.

27. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad VMVT direktoriaus – vals-
tybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014  m. spalio 10  d. 
sprendimas Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ ir 2015 m. spalio 5 d. sprendimas 
Nr. B1-917 „Dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“, kaip 
Vyriausybės įstaigos vadovo priimti norminiai teisės aktai, turėjo būti skelbiami Teisės 
aktų registre, tačiau tai nebuvo padaryta. Nors šie sprendimai buvo paskelbti VMVT 
tinklalapyje ir de facto egzistavo galimybė su jais susipažinti, tai neprilygsta teisės akto 
paskelbimui pagal jo priėmimo metu galiojusius teisės aktų reikalavimus. Pažymėtina, 
kad norminio teisės akto paskelbimas kitais būdais – paskelbiant jį priėmusio subjek-
to interneto svetainėje, viešinant kitais būdais – nelaikytinas oficialiu teisės akto pa-
skelbimu Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka (žr., pvz., mutatis mutandis 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013  m. sausio 2  d. sprendimą adminis-
tracinėje byloje Nr.  I492-46/2012, 2014  m. gegužės 19  d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A552-778/2014). 

28. Šiame kontekste primintina pirmiau nurodyta Konstitucinio Teismo jurispru-
dencija dėl teisės aktų oficialaus ir viešo paskelbimo sampratos, jog galioja tik tie teisės 
aktai, kurie yra paskelbti. Taip pat pažymėtina, jog ir iš Teisėkūros pagrindų įstatymo  
20 straipsnio išplaukia, kad oficialus teisės akto paskelbimas Teisės aktų registre yra  
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būtina sąlyga atitinkamų norminių teisės aktų įsigaliojimui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2014  m. gruodžio 15  d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. I492-20/2014). 

29. Taigi pirmiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad VMVT 
direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
2014 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ ir 2015 m. 
spalio 5  d. sprendimas Nr.  B1-917 „Dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių 
Lietuvos Respublikoje“ yra negaliojantys (be kita ko, pastebėtina, kad 2014  m. spalio 
10  d. sprendimas Nr.  B1-875 buvo pripažintas netekusiu galios ir 2015  m. spalio 5  d. 
sprendimu Nr. B1-917, tačiau ši aplinkybė iš esmės neturi įtakos nagrinėjamai bylai), o 
Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktai, kaip blanketinės normos, nukreipia juose 
formuluojamas elgesio taisykles į negaliojančius teisės aktus. 

30. Be anksčiau minėto teisinio saugumo, kaip vieno iš esminių konstitucinio tei-
sinės valstybės principo elementų, Konstitucinis Teismas savo aktuose neatsiejamais 
konstitucinio teisinės valstybės principo elementais yra pripažinęs ir teisinį tikrumą 
bei teisinį aiškumą. Teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam ti-
krus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui ir jo kokybei: jis privalo būti aiš-
kus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali būti dvipras-
mybių (Konstitucinio Teismo 2003  m. gegužės 30  d., 2004  m. sausio 26  d., 2008  m. 
gruodžio 24 d., 2009 m. birželio 22 d. nutarimai). Įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, teisės aktų formuluotės turi būti tiks-
lios, kad teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 27 d. 
nutarimai).

31. Kaip jau buvo minėta, Medžioklės taisyklių 58.5.11 punkte iš esmės nustatytas 
draudimas medžioti varant medžioklės plotų vienetuose, esančiuose savivaldybėse, ku-
rios yra nustatytos VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vals-
tybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendime Nr. B1-875 „Dėl medžioklių orga-
nizavimo“. Esant negaliojančiam šiam sprendimui, iš Medžioklės taisyklių 58.5.11 punkto 
nuostatos teisinių santykių subjektai negali nustatyti, kuriose vietovėse yra taikomas mi-
nėtas draudimas. Analogiškai vertintinas ir Medžioklės taisyklių 58.37 punktas, kuriame 
iš esmės įtvirtintas draudimas medžioti kitais Medžioklės taisyklių leistinais medžioklės 
būdais, išskyrus tykojant, sėlinant ir varant tyliuoju būdu, medžioklės plotų vienetuose, 
kurie yra vietovėse, nurodytose VMVT direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios si-
tuacijos valstybės operacijų vadovo 2015 m. spalio 5 d. sprendime Nr. B1-917 „Dėl šernų 
populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“. Esant negaliojančiam šiam 
sprendimui, iš Medžioklės taisyklių 58.37 punkto nuostatos teisinių santykių subjektai 
negali nustatyti, kuriose vietovėse yra taikomas toks draudimas.

32. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas pirmiau nurodyta, konstatuo-
ja, jog teisinis reguliavimas, kuriuo administracinės teisės blanketinės normos nukreipia 
į norminius administracinius teisės aktus, kurie nėra oficialiai paskelbti teisės aktų nu-
statyta tvarka, negali būti pripažįstamas darniu ir aiškiu, užtikrinančiu teisinio reguliavi-
mo tikrumą ir stabilumą. Oficialiai nepaskelbus norminių teisės aktų, į kuriuos nukreipia 
blanketinės teisės normos, ir tokiu būdu nesudarius galimybės visiems teisinių santykių 
subjektams susipažinti su šiais teisės aktais, kad teisės subjektai žinotų, jog šie teisės aktai 
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galioja, koks yra jų turinys, ir juos vykdytų, iš esmės yra pažeidžiamas konstitucinis rei-
kalavimas, kad teisė negali būti nevieša, ir tai kartu lemia blanketinėse teisės normose 
įtvirtinto teisinio reguliavimo ydingumą. 

33. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Medžioklės taisyklių 
58.5.11 punktas (2014 m. spalio 24 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-857 redakcija) 
ir 58.37 punktas (2015  m. spalio 15  d. aplinkos ministro įsakymo Nr.  D1-741 redakci-
ja) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, inter alia apimančiam teisinį 
saugumą, teisinį tikrumą bei teisinį aiškumą. 

34. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi pozicijos, 
kad kai yra keliamas norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės galios 
teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, norminio 
administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs 
norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto nuosta-
tai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės galios tei-
sės aktų nuostatų atžvilgiu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės 
teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I444-02/2006, 
2013 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-15/2013). 

35. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei tei-
sėjų kolegijai šioje byloje konstatavus, kad Medžioklės taisyklių 58.5.11 punktas (2014 m. 
spalio 24 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-857 redakcija) ir 58.37 punktas (2015 m. 
spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-741 redakcija) prieštarauja konstituciniam 
teisinės valstybės principui, be kita ko, apimančiam ir teisinio aiškumo imperatyvą, iš-
nyksta poreikis tirti šių nuostatų atitiktį Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatoms.

36. ABTĮ 116 straipsnyje nustatytos norminio administracinio akto pripažinimo 
neteisėtu teisinės pasekmės. Bendroji taisyklė yra ta, kad norminis administracinis aktas 
(ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai ofi-
cialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo nor-
minio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu (ABTĮ 116 str. 1 d.). Šio straipsnio 2 dalis 
numato šios taisyklės išimtį – administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos 
aplinkybes ir įvertinęs neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, savo sprendimu gali nusta-
tyti, jog panaikintas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo 
jo priėmimo dienos. 

37. Kaip matyti iš to, kas išdėstyta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
sprendimo, kuriuo norminis administracinis aktas pripažintas neteisėtu, galia papras-
tai yra ex nunc (lot. – nukreipta į ateitį), t. y. jis paprastai negali būti taikomas nuo tos 
dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl 
atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Tačiau Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas 2005 m. gruodžio 30 d. sprendime administracinėje byloje 
Nr. A8-1690/2005 taip pat yra nurodęs, kad ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje vartojama frazė 
„paprastai negali būti taikomas“ suponuoja išvadą, kad iš šios bendro pobūdžio taisyklės 
yra galimos ir išimtys, t.  y. atvejai, kai ši bendro pobūdžio taisyklė yra netaikoma (žr., 
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A602-778/2013). 

38. Analogiška pozicija yra formuojama ir konstitucinėje jurisprudencijoje, kurioje 
konstatuota, kad Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bendra taisyklė, jog 
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Konstitucinio Teismo sprendimų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai galia nukreipiama 
į ateitį. Kaip bebūtų, Konstitucinis Teismas taip pat pripažįsta, jog minėtoji Konstitucijos 
107 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad Konstitucinio Teismo sprendi-
mų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai galia yra nukreipiama į ateitį, nėra absoliuti 
(Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas). Tam tikrą Konstitucinio Teismo 
nutarimų retroaktyvumą suponuoja Konstitucijos 110 straipsnio nuostatos. Būtent, kaip 
yra nurodęs Konstitucinis Teismas, šiame Konstitucijos straipsnyje įtvirtintu reglamenta-
vimu yra siekiama, kad nebūtų taikomas Konstitucijai prieštaraujantis atitinkamas teisės 
aktas (jo dalis), kad dėl tokio teisės akto taikymo neatsirastų antikonstitucinių teisinių 
padarinių, kad nebūtų pažeistos asmens teisės, kad asmuo, kurio atžvilgiu būtų pritaiky-
tas Konstitucijai ar įstatymui priešingas teisės aktas, dėl to nepagrįstai neįgytų jam nepri-
klausančių teisių ar atitinkamo teisinio statuso (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 
30 d. nutarimas).

39. Primintina, kad nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog VMVT direktoriaus – vals-
tybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014  m. spalio 10  d. 
sprendimas Nr.  B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ ir 2015  m. spalio 5  d. sprendi-
mas Nr. B1-917 „Dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“, 
į kuriuos nukreipė šioje norminėje administracinėje byloje prašomi ištirti Medžioklės 
taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktai, juos priimant nebuvo paskelbti teisės aktų nustatyta 
tvarka, todėl jie yra negaliojantys nuo jų priėmimo momento. Taigi Medžioklės taisyklių 
58.5.11 ir 58.37 punktuose įtvirtintas teisinis reguliavimas, nukreipiantis į tokius normi-
nius administracinius teisės aktus, paneigia teisės viešumo reikalavimą, pažeidžia teisinio 
reguliavimo aiškumo, tikrumo ir stabilumo imperatyvus, t. y. yra nesuderinamas su teisi-
nės valstybės principu. 

40. Be to, Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktuose įtvirtintu ydingu regu-
liavimu yra paneigiama teisinių santykių subjektų teisė susipažinti su jiems taikomais 
draudimais (draudžiamais medžioti būdais, nustatytais tam tikrose teritorijose), kurių 
nesilaikę asmenys gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn, kadangi ATPK 85 
straipsnis numato administracinę atsakomybę už Medžioklės taisyklių pažeidimus, t. y. ir 
už Medžioklės taisyklių 58.5.11 ir 58.37 punktų nesilaikymą.

41. Visos pirmiau išvardytos aplinkybės, kai blanketinės teisės normos, nukrei-
piančios į oficialiai nepaskelbtus teisės aktus, įtvirtina akivaizdžiai ydingą teisinį regulia-
vimą, kuris yra nesuderinamas su teisinės valstybės principu, apimančiu teisinio aišku-
mo imperatyvą, suponuoja išvadą, kad toks reguliavimas negalėjo būti taikomas nuo jo 
priėmimo. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi šioje norminėje administracinėje byloje 
nustatytas aplinkybes ir įvertinusi neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, sprendžia, jog 
Medžioklės taisyklių 58.5.11 punktas ir 58.37 punktas yra neteisėti nuo jų priėmimo mo-
mento ir nuo pat jų priėmimo momento negalėjo sukurti teisėtų padarinių. Taigi yra pa-
grindas taikyti ABTĮ 116 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą išimtį ir nustatyti, jog naikinami 
Medžioklės taisyklių 58.5.11 punktas (2014  m. spalio 24  d. aplinkos ministro įsakymo 
Nr. D1-857 redakcija) ir 58.37 punktas (2015 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymo 
Nr. D1-741 redakcija) negali būti taikomi nuo jų priėmimo dienos. 
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 116 straipsniu, 117 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000  m. birželio 27  d. 
įsakymu Nr.  258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 
58.5.11 punktas (2014 m. spalio 24 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-857 redakcija) 
ir 58.37 punktas (2015  m. spalio 15  d. aplinkos ministro įsakymo Nr.  D1-741 redakci-
ja) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, apimančiam teisinio aiškumo 
imperatyvą. 

Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000  m. birželio 27  d. 
įsakymu Nr.  258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių  
58.5.11 punktas (2014 m. spalio 24 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-857 redakcija) 
ir 58.37 punktas (2015 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-741 redakcija) 
negali būti taikomi nuo jų priėmimo dienos.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.6. dėl lietuvos banko valdybos 2016  m. sausio 28  d. nutarimu nr.  03-12 
patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo 
skolinimo nuostatų 2, 9 ir 10 punktų teisėtumo

1. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo 
nuostatų 2 punkte nustatyta, jog šie Nuostatai taikomi visiems vartojimo kreditams, tei-
kiamiems nuo šių nuostatų įsigaliojimo dienos, neatsižvelgiant į tai, kada buvo sudary-
ta vartojimo kredito sutartis, išskyrus restruktūrizuojamus vartojimo kreditus. Abejonės 
Nuostatų 2 punkto teisėtumu šioje byloje buvo grindžiamos tuo, kad jis sudaro prielaidas 
taikyti Nuostatus vartojimo kredito santykiams, susiklosčiusiems pagal sutartis, sudary-
tas iki šių Nuostatų įsigaliojimo, galimai įsiterpiant į jau pasibaigusius teisinius santykius  
(20 punktas). 

Kadangi Nuostatai reglamentuoja asmenų teises ir pareigas atliekant kreditin-
gumo vertinimą, jie taikytini naujai atsirandantiems sutartiniams santykiams bei santy-
kiams, kylantiems iš iki Nuostatų įsigaliojimo sudarytų sutarčių, kada šiuose sutartiniuose 
santykiuose yra keičiama bendra vartojimo kredito suma. Nuostatuose ir Vartojimo kre-
dito įstatyme nėra nustatyta pareigos iš naujo pervertinti kredito gavėjų kreditingumą 
visais atvejais, jeigu nepasibaigę sutartiniai santykiai kilo pagal iki Nuostatų įsigalioji-
mo sudarytas sutartis. Tai leidžia daryti išvadą, kad tiriamos Nuostatų galiojimo laike 
taisyklės nesudaro prielaidų neteisėtam įsiterpimui į praeityje susiklosčiusius santykius. 
Nuostatai numato taisykles, kurios taikomos kilus pareigai vertinti kredito gavėjo kredi-
tingumą po jų įsigaliojimo, todėl toks jų taikymas nėra neteisėtas teisės akto taikymas  
atgal (23 punktas). 



98

I. Administracinių teismų praktika

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Nuostatų 2 punktas ta apimtimi, kuria jame nu-
statyta, kad Nuostatai taikomi vartojimo kreditams, teikiamiems nuo šių Nuostatų įsiga-
liojimo dienos pagal vartojimo kredito sutartis, sudarytas iki Nuostatų įsigaliojimo, ne-
prieštarauja konstituciniam teisės aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principui  
(24 punktas).

2. Nuostatų 9 punkte inter alia nustatyta, jog yra laikoma, kad vartojimo kredito 
davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius laikosi atsakingojo skolini-
mo principo, jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjo vidutinis 
mėnesio įmokos, apskaičiuojamos padalijus kredito grąžinimo ir kredito kainos sumą 
iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne dau-
giau kaip 40 proc. vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų (25 punktas). Pagal Nuostatų 
10 punktą, priimant sprendimą dėl vartojimo kredito teikimo turi būti atsižvelgiama į ne 
mažiau kaip keturių paskutinių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų vidurkį ir 
vertinama, ar vartojimo kredito sutartyje nustatyto vartojimo kredito grąžinimo laikotar-
piu gaunamų tvarių pajamų pakaks visiems įsipareigojimams finansų įstaigoms vykdyti  
(26 punktas).

Tiriamomis nuostatomis sudaromos prielaidos klostytis praktikai, kurioje griežtai 
vadovaujamasi šiais kriterijais ir vartojimo kreditai neteikiami, kada kredito gavėjas būtų 
pajėgus įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, tačiau formaliai neatitiktų Nuostatų 9 
ir 10 punkto reikalavimų, t.  y. individualiai neatsižvelgiant į kiekvieno atvejo ypatumus. 
Tokia praktika neatitiktų Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies reikalavimų siek-
ti tikslo įvertinti vartojimo kredito gavėjo galimybes prisiimti konkretų finansinį įsiparei-
gojimą, atsižvelgiant į visus reikšmingus veiksnius. Nuostatų 9 ir 10 punktuose nėra įtvir-
tinta alternatyvių pajamų ir išlaidų santykio reikalavimų, kurie leistų suteikti vartojimo 
kreditą, kada iš kredito gavėjo pajamų atskaičius jo finansinius įsipareigojimus, likusios 
pajamos gali būti pakankamos kredito gavėjui tinkamai vykdyti savo finansinius įsiparei-
gojimus (pavyzdžiui, minimalią iš pajamų atėmus išlaidas liekančią sumą susiejant ir su 
40 proc. taisykle, ir su valstybės tvirtinamomis bazinėmis socialinėmis išmokomis ar pan.). 
Toks Nuostatų 9 ir 10 punktuose įtvirtintas kreditingumo vertinimo modelis apriboja ga-
limybę įgyvendinti Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies reikalavimus, pagal 
kuriuos kredito gavėjo pajėgumai įvykdyti prisiimamą įsipareigojimą turi būti vertinami 
visapusiškai, tinkamai individualizuojant atskirus atvejus. Tai reiškia, kad Nuostatų 9 ir  
10 punktų reguliavimu Lietuvos bankas netinkamai įgyvendino Vartojimo kredito įsta-
tymo 8 straipsnio 5 dalyje suteiktus įgaliojimus detalizuoti Vartojimo kredito įstatymo  
8 straipsnio 4 dalies nuostatas, todėl Nuostatų 9 ir 10 punktai prieštarauja Vartojimo kre-
dito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatoms ir tuo yra pažeidžiamas iš konstitucinio 
teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kylantis reikalavimas teisėkūros 
subjektams paisyti teisės aktų hierarchijos (36 punktas).
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Administracinė byla Nr. I-5-261/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00056-2015-7

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

 
2016 m. gegužės 27 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Ramūno Gadliausko, Stasio Gagio (pranešėjas), Romano 
Klišausko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, 
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Violetai Tamošiūnaitei, 
dalyvaujant pareiškėjui Gintarui Tamošiūnui, pareiškėjo atstovei advokatei Linai 
Zubovienei, 
atsakovo Lietuvos banko atstovėms R. C., D. J., R. M., K. S., J. T., 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos 
Respublikos Seimo nario Gintaro Tamošiūno prašymą ištirti Lietuvos banko valdybos 
2013  m. kovo 19  d. nutarimu Nr.  03-62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditin-
gumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, išdėstytų naująja redakcija Lietuvos 
banko valdybos 2016  m. sausio 28  d. nutarimu Nr.  03-12, 2 punkto atitiktį konstituci-
niam lex retro non agit principui ta apimtimi, kuria šiame punkte numatyta, kad šie 
nuostatai taikomi vartojimo kreditams, teikiamiems pagal vartojimo kredito sutartis, 
sudarytas iki šių nuostatų įsigaliojimo; 9 ir 10 punkto atitiktį konstituciniam teisinės 
valstybės principui, konstituciniam proporcingumo principui, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatoms, 48 straipsnio nuostatoms, Lietuvos 
Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatoms, Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto nuostatoms,  
42 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatoms, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 
įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintaras Tamošiūnas kreipė-
si į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar (1) Lietuvos banko 
valdybos 2013  m. kovo 19  d. nutarimu Nr.  03-62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų 
kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, išdėstytų naująja redak-
cija Lietuvos banko valdybos 2016  m. sausio 28  d. nutarimu Nr.  03-12, 9 ir 10 punk-
tai savo turiniu atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 48 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo  
8 straipsnio 5 dalies nuostatas; (2) Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu 
Nr.  03-62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo 
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skolinimo nuostatų, išdėstytų naująja redakcija Lietuvos banko valdybos 2016  m. sau-
sio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 9 ir 10 punktai pagal jų priėmimo tvarką atitinka Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto nuostatas,  
42 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas; (3) Lietuvos banko valdybos 2013  m. kovo 
19 d. nutarimu Nr. 03-62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo 
ir atsakingojo skolinimo nuostatų, išdėstytų naująja redakcija Lietuvos banko valdybos 
2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 9 ir 10 punktai savo turiniu atitinka konstitu-
cinį proporcingumo principą; (4) Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu 
Ar.  03-62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo 
skolinimo nuostatų, išdėstytų naująja redakcija Lietuvos banko valdybos 2016  m. sau-
sio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 9 ir 10 punktai savo turiniu atitinka Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas; (5) Lietuvos banko valdybos 2013 m. 
kovo 19  d. nutarimo Ar.  03-62 „Dėl Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo 
ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo“, išdėstyto naująja redakcija Lietuvos 
banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Ar. 03-12, 2 punktas ta apimtimi, kuria 
numatyta, kad šie nuostatai taikomi vartojimo kreditams, teikiamiems pagal vartojimo 
kredito sutartis, sudarytas iki šių nuostatų įsigaliojimo, atitinka konstitucinį lex retro non 
agit principą; (6) Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Ar. 03-62 patvir-
tintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuos-
tatų, išdėstytų naująja redakcija Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu  
Nr.  03-12, 9 ir 10 punktai pagal jų priėmimo tvarką atitinka Lietuvos Respublikos tei-
sėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatas.

2. Pareiškėjas paaiškino, kad Lietuvos banko valdyba 2016 m. sausio 28 d. nutari-
mu Nr. 03-12 patvirtino Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo 
skolinimo nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurių 9 punkte yra numatytas imperatyvus 
ribojimas suteikti vartojimo kreditus, jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį vartojimo 
kredito gavėjo vidutinės kredito dalinio grąžinimo ir palūkanų įmokos, apskaičiuojamos 
padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipa-
reigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40  proc. vartojimo kredito 
gavėjo tvarių pajamų. Nuostatų 10 punkte įtvirtinta taisyklė, kad priimant sprendimą 
dėl vartojimo kredito teikimo turi būti atsižvelgiama į ne mažiau kaip keturių paskuti-
nių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų vidurkį ir vertinama, ar vartojimo 
kredito sutartyje nustatyto vartojimo kredito grąžinimo laikotarpiu gaunamų tvarių pa-
jamų pakaks visiems įsipareigojimams finansų įstaigoms vykdyti. Tvariomis pajamomis 
pripažįstamos tokios vartojimo kredito gavėjo pajamos, kurių pagrįstai galima tikėtis 
vartojimo kredito suteikimo laikotarpiu. Vartojimo kredito davėjas ir tarpusavio skolini-
mo platformos operatorius, apskaičiuodamas vartojimo kredito gavėjo mokamą įmoką, 
vertina jam žinomas ir (arba) galimas žinoti vartojimo kredito gavėjo išlaidas, susijusias 
ne tik su vartojimo kredito grąžinimu, bet ir su kitais vartojimo kredito gavėjo turimais 
įsipareigojimais finansų įstaigoms, ir atsižvelgia į pajamas, liekančias sumokėjus vartoji-
mo kredito gavėjo mokamą įmoką.

3. Pareiškėjo teigimu toks reguliavimas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės 
principo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 48 straipsnio ir 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatų. Lietuvos banko valdy-
ba tiriamomis nuostatomis vartojimo kredito davėjų veiklą, susijusią su vartojimo kar-
dito gavėjų kreditingumo vertinimu, apribojo labiau, nei tokią veiklą riboja Vartojimo 
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kredito įstatymo 8 straipsnio nuostatos. Lietuvos banko įgaliojimai priimti Nuostatus 
kyla iš Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – ir Vartojimo kredito 
įstatymas) 8 straipsnio 4 ir 5 dalies, kuriomis įstatymų leidėjas Lietuvos bankui suteikė 
teisę detalizuoti Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje expressis verbis išvar-
dytus reikalavimus – poįstatyminiame teisės akte (norminiame administraciniame teisės 
akte) pateikti detalesnį (smulkesnį) nurodytų reikalavimų turinio ir prasmės atskleidimą, 
smulkiau bei tiksliau juos apibūdinti, atskleidžiant jų tikrąją prasmę bei turinį. Lietuvos 
bankas viršijo savo teises, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įsta-
tymo (toliau – ir Lietuvos banko įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 13 punktas, 42 straips-
nio 3 dalies 1 punktas – Lietuvos bankui nėra suteikta teisė nustatyti naujus ribojimus 
finansų rinkos dalyviams. Nuostatai konkuruoja su finansų rinką reglamentuojančių įsta-
tymų ir kitų teisės aktų normomis, todėl juos priimdamas Lietuvos bankas viršijo savo 
įgaliojimus. Nuostatų 9 ir 10 punktuose išdėstytos taisyklės vertintinos kaip konkretūs 
reikalavimai vartojimo kredito davėjams, kurie nėra numatyti Vartojimo kredito įstaty-
mo 8 straipsnio 4 dalyje, jokiose kitose Vartojimo kredito įstatymo nuostatose ar 2008 m. 
balandžio 23  d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/48/EB dėl vartojimo 
kredito sutarčių ir panaikinančioje Tarybos direktyvų 87/102/EEB (toliau – Direktyva 
2008/48/EB). Nuostatų 9 ir 10 punktuose įtvirtintos taisyklės iš esmės riboja vartojimo 
kredito davėjų veiklą, teisės užsiimti šios rūšies verslu įgyvendinimą, todėl turi būti įtvir-
tintos įstatymo galią turinčiame teisės akte, o ne priežiūros institucijos priimtame normi-
niame administraciniame teisės akte.

4. Nuostatų 9 punktu nustatyta 40  proc. taisyklė teisiškai nepagrįstai apribo-
ja daugumos mažas ir vidutines pajamas gaunančių asmenų teisę pasiskolinti. Pagal ją 
įsiskolinimo ir pajamų ribojimai yra lemiantis kreditingumo vertinimo kriterijus, todėl 
ignoruojamos skolininko galimybės grąžinti įsiskolinimą, jeigu jo pajamos yra labai di-
delės arba jis turi galimybę konsoliduoti šeimos finansus, refinansuoti paskolas ar pan. 
Nuostatų 10 punkto reikalavimai nustatyti taip, jog pašalinama vartojimo kredito davė-
jų teisė nurodytais klausimais individualiai įvertinti konkrečių asmenų kreditingumą, jų 
pajamas ir įsiskolinimus. Dėl to iš vartojimo kredito gavėjų sąrašo yra išbraukiamos tam 
tikros asmenų grupės (pvz., neseniai aukštąsias mokyklas baigę asmenys, kurie po jų bai-
gimo susirado darbą; iš vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžusios moterys ir pan.). Dėl 
šių priežasčių Nuostatų 9 ir 10 punktuose įtvirtintos priemonės yra neproporcingos, ne-
adekvačios siekiamam tikslui, pernelyg varžančios ne tik vartojimo kredito davėjų, bet ir 
vartotojų teises, todėl prieštarauja iš Konstitucijos kylančiam proporcingumo principui.

5. Nuostatų 9 ir 10 punktai prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 
kuriose įtvirtinta, jog nuosavybė yra neliečiama ir nuosavybės teises saugo įstatymai. 
Teisė disponuoti savo nuosavybe nėra ribojama laike, kas reiškia, jog savininkas turi tei-
sę įsipareigoti perleisti savo nuosavybę ateityje. Būtent šis įsipareigojimas yra visų kredi-
tavimo santykių pagrindas, nes kreditavimo santykiuose skolininkas įsipareigoja ateityje 
perleisti savo nuosavybę kreditoriui mainais už kreditoriaus nuosavybę. Tai reiškia, kad 
skolininko įsipareigojimas grąžinti skolą (įsiskolinimas) yra sudedamoji nuosavybės tei-
sės dalis. 

6. Lietuvos banko valdybos 2016  m. sausio 28  d. nutarimo Nr.  03-12 2 punk-
te nustatyta, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2016  m. vasario 1 dienos. Naująja redak-
cija išdėstyto nutarimo 2 punkte nustatyta, jog šiuo nutarimu patvirtinti Nuostatai tai-
komi visiems vartojimo kreditams, teikiamiems nuo šių Nuostatų įsigaliojimo dienos,  
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neatsižvelgiant į tai, kada sudaryta vartojimo sutartis. Kitaip Tai reiškia, kad šio nutari-
mo 2 punktas įpareigoja vartojimo kredito davėjus Nuostatų reikalavimus taikyti net ir 
tais atvejais, kai sprendžiamas vartojimo kredito išdavimo klausimas pagal iki šio nuta-
rimo įsigaliojimo tarp vartojimo kredito davėjų ir gavėjų jau sudarytus vartojimo kre-
dito sandorius. Tai leidžia teigti, jog Lietuvos banko valdyba nutarė dėl Nuostatų atgali-
nio veikimo. Pareiškėjo vertinimu, Nuostatų 2 punktas ta apimtimi, kuria numatytas šiuo 
nutarimu patvirtintų Nuostatų taikymas iki jų įsigaliojimo sudarytoms vartojimo kredito 
sutartims, pažeidžia konstitucinio lex retro non agit imperatyvo reikalavimus.

7. Priimdamas byloje ginčijamą 2016 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 03-12, Lietuvos 
bankas veikė kaip teisėkūros subjektas ir pažeidė Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrin-
dų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias rengiant teisės akto, kuriuo iš 
esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atliekamas numatomo tei-
sinio reguliavimo poveikio vertinimas. Nuostatų projekto derinimo stadijoje ne vienas 
vartojimo kreditų teikimo veiklą vykdantis asmuo buvo išreiškęs motyvuotą nepritarimą 
Nuostatuose siūlomiems įtvirtinti reikalavimams. Lietuvos bankas motyvuotas pastabas 
ignoravo minėto vertinimo neatliko, todėl tiriamo teisinio reguliavimo priėmimas taip 
pat pažeidžia Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį.

II.

8. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo posėdyje gautas atsakovo Lietuvos banko atsiliepimas, kuriame prašoma 
ginčijamas norminio administracinio akto nuostatas pripažinti teisėtomis.

9. Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 
dalyje yra nustatyti priežiūros institucijos įgaliojimai poįstatyminiame akte pateikti de-
talesnį aptariamų reikalavimų prasmės atskleidimą, kas ir buvo atlikta priimant tiriamus 
Nuostatus. Jais nėra sukuriami nauji reikalavimai, tik detalizuojamos (tikslinamos, kon-
kretizuojamos) Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio nuostatos, numatančios reikala-
vimus vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėms.

10. Nuostatų 9 punkte įtvirtinta 40 proc. dydžio įsipareigojimų ir pajamų santykio 
taisyklė nėra absoliuti – Nuostatuose ji formuluojama kaip prezumpcija. Tai reiškia, kad 
šia nuostata vartojimo kredito davėjui paliekama galimybė pritaikyti kitokį (didesnį arba 
mažesnį) vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų ir pajamų santykio normatyvą, kai var-
tojimo kredito davėjas gali pagrįsti, kad pasirinkto kito normatyvo taikymas konkrečiu 
atveju nepažeidžia atsakingojo skolinimo principų, užtikrina, kad bus pasiekti Nuostatų 
tikslai ir kad tai yra pagrįsta konkrečioje situacijoje. Nuostatų 10 punkto nuostata taip 
pat yra dispozityvi – vartojimo kredito davėjui paliekama galimybė konkrečiais atvejais 
tvariomis laikyti ne tik paskutinių 4 mėnesių pajamas, jeigu vartojimo kredito davėjas 
pajėgus šį savo sprendimą pagrįsti objektyviais duomenimis ir įrodymais (pavyzdžiui, 
dokumentais, patvirtinančiais vartojimo kredito gavėjo gaunamas pajamas iš nekilnoja-
mojo turto nuomos ir pan.). Nuostatai nepašalina galimybės vartojimo kredito gavėjams 
taikyti kitus alternatyvius sąžiningus bei pagrįstus vartojimo kredito potencialaus gavėjo 
kreditingumo tikrinimo modelius.

11. Dešimties didžiausių vartojimo kredito davėjų pateiktais duomenimis, 2015 m. 
net 70  proc. klientų, turėjusių vartojimo kreditą, vartojimo kredito paraiškose nurodė, 
kad gauna mažesnes nei vidutines pajamas (mažiau kaip 700  Eur). Pažeidžiamiausi ir 
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dažniausiai vėluojantys grąžinti vartojimo kreditus yra asmenys, kurie gauna mažesnes 
nei 325 Eur pajamas (kas antras vėlavo mokėti kreditą ilgiau kaip 30 dienų iš eilės), tačiau 
ir tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjai gauna pakankamai dideles pajamas (daugiau 
kaip 1  000  Eur), net penktadalis tokių vartojimo kredito gavėjų taip pat vėlavo mokėti 
vartojimo kredito įmokas, dar daugiau vėlavusiųjų mokėti vartojimo kreditą yra tarp tų 
vartojimo kredito davėjų klientų, kurie nurodė gaunantys didesnes kaip 1 500 eurų pa-
jamas. Didesnis nei 40 proc. įsipareigojimų ir pajamų santykis konkrečiame namų ūky-
je lemia didesnę riziką, kad vartojimo kreditas nebus grąžintas. 40  proc. dydis yra pa-
kankamai saugus santykis, be kita ko, atitinkantis Pasaulio banko rekomendaciją, kad 
rekomenduojamas įsipareigojimų ir pajamų santykis galėtų būti 30–50  proc. Vertinant 
vartojimo kredito gavėjo kreditingumą pajamų tvarumas yra svarbus tuo, kad vartojimo 
kredito davėjas galėtų įsitikinti, jog vartojimo kredito gavėjas gauna nuolatines pajamas 
iš darbo santykių ar kitokios veiklos. Be kita ko, atsižvelgtina į tai, kad naujiems darbuo-
tojams Lietuvos Respublikos darbo kodeksas leidžia nustatyti iki 3 mėnesių bandomą-
jį laikotarpį, trumpesnio laikotarpio pajamos gali būti nepatikimas rodiklis. Nuostatų 
9 bei 10 punktuose nustatytos taisyklės yra adekvačios siekiant užtikrinti Direktyvos 
2008/48/EB įgyvendinimą, Vartojimo kredito įstatymo ir Nuostatų tikslus, leidžia indivi-
dualiai įvertinti kiekvieno vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, todėl neprieštarauja iš 
Konstitucijos kylančiam proporcingumo principui.

12. Nuostatų 9, 10 punktai neprieštarauja ir asmens teisę laisvai pasirinkti verslą 
numatančiam Konstitucijos 48 straipsniui. Nuostatuose nėra nustatyta kokių nors apri-
bojimų, trukdančių pasirinkti kokią vartojimo kredito davėjo veiklą vykdyti. Nuostatų 9, 
10 punktai ir Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatos reguliuoja skirtingus santy-
kius, todėl neturi teisinės reikšmės konstatuojant, ar Nuostatų 9 ir 10 punktai nepriešta-
rauja Konstitucijos 48 straipsniui. Tiriamas reguliavimas yra pagrįstas, nes priimtas taip 
pat atsižvelgiant į Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje numatytą valstybės pareigą ginti 
vartotojų interesus bei į tai, kad Lietuvos rinkai būdingas ženklus kreditų rinkos augi-
mas bei labiau paplitęs neatsakingas skolinimasis, lyginant su kitomis Europos Sąjungos 
valstybėmis. Nuostatų 9 ir 10 punktai atitinka ir Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalių 
nuostatas – vartojimo kredito gavėjas tampa jam paskolintų pinigų savininku nuo pinigų 
perdavimo momento, taigi tik nuo šio momento įgyja nuosavybės teisę, kuri galėtų būti 
ginama pagal Konstitucijos 23 straipsnį. Be to, net ir laikantis priešingo aiškinimo, nuo-
savybės teisės gali būti ribojamos įstatymu, kas ir yra būdinga šiam atvejui. 

13. Pareiškėjas neteisingai interpretuoja Lietuvos banko įstatymo nuostatas ir daro 
nepagrįstas išvadas dėl Lietuvos banko įgaliojimų priimti Nuostatus. Lietuvos banko val-
dybos įgaliojimai priimti nutarimus detalizuoti Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio  
1 dalies 7 punkte. Lietuvos banko teisę priimti norminius teisės aktus taip pat patvirti-
na Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 15 punkto,  
42 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuos-
tatos. Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta Lietuvos ban-
ko valdybos funkcija prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams taikyti įstatymų ir Europos 
Sąjungos teisės aktų nustatytas poveikio priemones, finansų rinką reglamentuojančiuose 
teisės aktuose nustatytus nurodymus, įpareigojimus, draudimus ir kitas kitiems asme-
nims privalomas vykdyti priemones. Ši norma nėra skirta Lietuvos banko kompeten-
cijai dėl norminių administracinių teisės aktų leidimo nustatyti – ji suteikia Lietuvos 
banko valdybai kompetenciją priimti individualaus pobūdžio teisės aktus dėl poveikio  



104

I. Administracinių teismų praktika

priemonių ir kitų minėtame straipsnyje išvardytų priemonių. Pareiškėjas klaidingai in-
terpretuoja Lietuvos banko įgaliojimus finansų rinkos priežiūros srityje, nevertina visų 
šiame kontekste aktualių Lietuvos banko įstatymo ir Vartojimo kredito įstatymo nuos-
tatų, todėl atitinkamai daro loginių klaidų sistemiškai jas vertindamas, o tai veda prie 
nepagrįstos išvados, kad Nuostatų 9 ir 10 punktų priėmimas neatitinka Lietuvos banko 
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto nuostatų. Vartojimo kredito įstatymo 8 straips-
nio 5 dalis konkrečiai nustato pareigą Lietuvos bankui priimti teisės aktą, detalizuojantį 
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus reikalavimus. Įstatyme nusta-
tytos pareigos vykdymas negali būti interpretuojamas kaip veikimas ultra vires.

14. Dėl Nuostatų galiojimo atgal atsižvelgtina į Konstitucinio Teismo išaiškinimą, 
kad pagal Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies nuostatą, paskelbti įstatymai galioja į ateitį 
ir neturi grįžtamosios galios (lex retro non agit), taigi įstatymai taikomi tiems faktams ir 
pasekmėms, kurios atsiranda po šių įstatymų įsigaliojimo dienos. Nutarimo 2 punkte ne-
reikalaujama iš naujo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumo dėl vartojimo kre-
ditų, suteiktų iki Nuostatų įsigaliojimo datos, pagal pasibaigusias ar vis dar galiojančias 
vartojimo kredito sutartis. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumas vertinamas suteikiant 
vartojimo kreditą (prieš sudarant vartojimo kredito sutartį) arba kada vartojimo kredito 
gavėjo kreditingumas vertinamas po vartojimo kredito sutarties sudarymo. Šiuo atveju 
pareiga įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą kyla, kai vartojimo kredito sutar-
ties šalys, sudariusios vartojimo kredito sutartį, susitaria pakeisti bendrą vartojimo kre-
dito sumą ir reikšmingai padidinti bendrą vartojimo kredito sumą (t. y. iš esmės varto-
jimo kredito gavėjui suteikiamas naujas vartojimo kreditas padidintai vartojimo kredito 
sumos daliai). Pagal Nuostatų 2 punktą, šie Nuostatai taikytini teisiniams faktams (varto-
jimo kreditų suteikimui), atsiradusiems po Nuostatų įsigaliojimo dienos, todėl Nuostatų 
2 punktas atitinka lex retro non agit principą. 

15. Priimant ginčijamą reguliavimą 2012–2013  m. buvo atlikta išsami padėties 
vartojimo kredito rinkoje analizė, atlikti bendrovių patikrinimai ir pritaikytos sankci-
jos reikalavimų nesilaikantiems asmenims. Tyrimo metu buvo aptikta, kad praktikoje 
vyravo neatsakingas skolinimas. Pareiga atlikti teisinio reguliavimo poveikio vertinimą 
teisės akto rengėjui kyla tik tada, kai numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuo-
tus santykius arba kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas. Lietuvos banko valdybai 
2016  m. sausio 28  d. priėmus nutarimą, iki jo priėmimo dienos galioję Nuostatų 9-11 
punktai buvo pakeisti darant tik neesminius patikslinimus, taigi Nuostatų pakeitimais 
nebuvo nustatytas naujas reguliavimas. Taip pat pažymėtina, kad iki 2016  m. vasario 
1 d. galiojusių Nuostatų priėmimo metu (2013 m. kovo 19 d.) Teisėkūros pagrindų įsta-
tymo 15 straipsnio 1 dalies reikalavimas negaliojo – jis buvo priimtas 2012  m. rugsėjo 
18 d., tačiau įsigaliojo tik 2014 m. sausio 1 d. Tiek Nuostatai 2013 m., tiek ir jų pakei-
timai 2016 m. buvo patvirtinti po konsultacijų su rinkos dalyviais, į gautas rinkos daly-
vių pastabas dėl naujo reguliavimo buvo argumentuotai atsakyta susitikimų metu, į tam 
tikras pastabas nebuvo atsižvelgta, nes nebūtų pasiekti reguliavimo tikslai, kuriais buvo 
siekiama spręsti vartojimo kreditų rinkoje išryškėjusias problemas ir užtikrinti vartoto-
jų apsaugą. Tai reiškia, kad Nuostatai buvo priimti tinkamai laikantis nustatytos tvarkos, 
nepažeidžiant Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
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III.

16. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo posėdyje gauta Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacijos nuo-
monė. Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacija nurodė, kad sutinka su pareiškėjo 
prašymu ir jame išdėstytais argumentais. 

17. Gautoje nuomonėje nurodoma, kad Nuostatai neproporcingai riboja mažų-
jų vartojimo kreditų teikimo ir kito nebankinio finansavimo veiklas ir dėl to nukenčia 
siekiai šalyje mažinti finansinę atskirtį ir užtikrinti asmens gerovę. Mažieji vartojimo 
kreditai užima reikšmingą Lietuvos vartojimo kreditavimo rinkos dalį ir praplečia šalies 
gyventojų finansines galimybes. Jie ypač pasitarnauja žemesnes pajamas gaunantiems as-
menims susidūrus su netikėtais skubiais finansiniais poreikiais. Lietuvos banko valdybos 
patvirtintais reikalavimais nepagrįstai ribojama vartojimo kredito davėjų diskrecija pasi-
rinkti vartotojų kreditingumo vertinimo metodus, keliami absoliutūs reikalavimai išim-
tinai kredito davėjui prisiimti atsakomybę už vartotojo pateiktos informacijos teisingu-
mą ir sprendimą skolintis bei nepagrįstai atsakingas skolinimas yra siejamas išimtinai su 
40 proc. pajamų ir įsipareigojimų santykio taisykle. 

18. Konkretūs indeksai, kuriais turi būti matuojamas kreditingumo vertinimo 
tinkamumas, nėra įtvirtinti nei Europos Sąjungos teisėje, nei Vartojimo kredito įsta-
tyme. Vertinant mokumą konkretus indeksas negali būti naudojamas kaip vienintelis. 
Tiriamame reguliavime yra nustatytas 40  proc. reikalavimas, kuriuo be pagrindo apri-
bojamas kredito prieinamumas, pažeidžiama vartotojų teisė į laisvą pasirinkimą. Jis ne-
leidžia individualiai įvertinti asmens kreditingumo, atsižvelgiant į jo turtą, santaupas ir 
kitus veiksnius. Iš atliktų tyrimų galima matyti, jog Lietuvos banko nustatytas 40 proc. 
pajamų ir įsipareigojimų santykis beveik nekoreliuoja su skolininko mokumu, todėl šis 
reikalavimas yra nepagrįstas. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

19. Byloje yra tiriama Lietuvos banko valdybos 2013  m. kovo 19  d. nutarimu 
Nr.  03-62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo 
skolinimo nuostatų, išdėstytų naująja redakcija Lietuvos banko valdybos 2016  m. sau-
sio 28  d. nutarimu Nr.  03-12, 2 punkto atitiktis konstituciniam teisės aktų negaliojimo 
į praeitį (lex retro non agit) principui ta apimtimi, kuria šiame punkte numatyta, kad šie 
nuostatai taikomi vartojimo kreditams, teikiamiems pagal vartojimo kredito sutartis, su-
darytas iki šių nuostatų įsigaliojimo; 9 ir 10 punkto atitiktis konstituciniam teisinės vals-
tybės principui, konstituciniam proporcingumo principui, Konstitucijos 23 straipsnio 
1, 2 dalies, 48 straipsnio nuostatoms, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo  
8 straipsnio 5 dalies nuostatoms, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo  
11 straipsnio 1 dalies 13 punkto, 42 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatoms, Lietuvos 
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatoms.
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V.

20. Nuostatų 2 punkte nustatyta, jog šie Nuostatai taikomi visiems vartojimo 
kreditams, teikiamiems nuo šių nuostatų įsigaliojimo dienos, neatsižvelgiant į tai, kada 
buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, išskyrus restruktūrizuojamus vartojimo kre-
ditus. Sprendžiamoje byloje Nuostatų 2 punkto atitikimas teisės aktų negaliojimo į pra-
eitį (lex retro non agit) principui tiriamas ta apimtimi, kuria šis punktas nustato, kad 
Nuostatai taikomi ir vartojimo kreditams, teikiamiems nuo šių Nuostatų įsigaliojimo 
dienos pagal vartojimo kredito sutartis, sudarytas iki Nuostatų įsigaliojimo. Abejonės 
Nuostatų 2 punkto teisėtumu šioje byloje grindžiamos tuo, kad jis sudaro prielaidas tai-
kyti Nuostatus vartojimo kredito santykiams, susiklosčiusiems pagal sutartis, sudarytas 
iki šių Nuostatų įsigaliojimo, galimai įsiterpiant į jau pasibaigusius teisinius santykius. Iš 
tiriamos nuostatos turinio galima matyti, kad sąlyga, kuriai esant leidžiama Nuostatus 
taikyti santykiams, susiklosčiusiems pagal iki Nuostatų įsigaliojimo sudarytas sutartis, 
yra tai, kad šiuose sutartiniuose santykiuose vartojimo kreditas teikiamas po Nuostatų 
įsigaliojimo.

21. Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog galioja tik paskelbti įstatymai. 
Ši nuostata aiškintina, kaip apimanti ne tik įstatymo galią turinčius, bet ir kitus teisės ak-
tus (Konstitucinio Teismo 2003  m. spalio 29  d. nutarimai). Konstitucinis Teismas, aiš-
kindamas Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalį, savo aktuose yra konstatavęs, kad įstatymai 
negalioja ir negali būti taikomi, jei jie nėra oficialiai paskelbti (Konstitucinio Teismo 
2007 m. birželio 27 d., 2001 m. sausio 11 d. 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, įstatymų ir kitų teisės aktų grįžtamoji galia neleidžiama, nebent teisės aktu būtų 
sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems tei-
sinių santykių subjektams (lex benignior retro agit); negalima nustatyti tokio teisinio re-
guliavimo, kuris įsiterptų į jau pasibaigusius teisinius santykius; iš konstitucinių teisinio 
tikrumo, teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principų kyla draudimas nustatyti 
ankstesnę teisės akto įsigaliojimo datą, nei tas teisės aktas paskelbiamas (Konstitucinio 
Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimas).

22. Nuostatų 2 punkte įtvirtinta sąlyga, kada Nuostatai gali būti taikomi santy-
kiams, kylantiems iš sutarčių, sudarytų iki Nuostatų įsigaliojimo, yra tai, kad vartojimo 
kreditas teikiamas po Nuostatų įsigaliojimo. Ši sąvoka Nuostatuose nėra apibrėžta, todėl 
vertinant Nuostatų galiojimą laike sistemiškai atsižvelgtina į jų paskirtį bei susijusį regla-
mentavimą. Nuostatuose yra įtvirtinti reikalavimai, kuriais vartojimo kredito davėjai ir 
tarpusavio skolinimo platformos operatoriai turi vadovautis tvirtindami Kreditingumo 
vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisykles ir vertindami vartojimo kredito gavėjų kre-
ditingumą, todėl jų galiojimui laike yra reikšmingas pareigos atlikti kreditingumo ver-
tinimą atsiradimo momentas. Jis yra nustatytas Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 
1 ir 2 dalių nuostatose, pagal kurias pareiga įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditin-
gumą kyla prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą bei vartojimo kredito sutarties ša-
lims po vartojimo kredito sutarties sudarymo susitarus pakeisti bendrą vartojimo kredito 
sumą. Iš esmės analogiškai gali būti suprantamas ir Vartojimo kredito įstatyme vartotojo 
kreditingumo vertinimo reikalavimų galiojimas laike – jais taip pat turi būti vadovauja-
masi vykdant pareigą atlikti kreditingumo vertinimą po šių reikalavimų įsigaliojimo, kuri 
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kyla sudarant naujas sutartis arba keičiant bendrą kredito sumą anksčiau sudarytose su-
tartyse. Kreditoriaus pareiga prieš bet kokį svarbesnį bendros kredito sumos padidinimą 
atnaujinti turimą finansinę informaciją apie vartotoją ir įvertinti vartotojo kreditingumą, 
kada yra susitariama pakeisti bendrą kredito sumą jau sudarius kredito sutartį, taip pat 
yra numatyta ir Direktyvos 2008/48/EB 8 straipsnyje.

23. Kadangi Nuostatai reglamentuoja asmenų teises ir pareigas atliekant kreditin-
gumo vertinimą, jie taikytini naujai atsirandantiems sutartiniams santykiams bei santy-
kiams, kylantiems iš iki Nuostatų įsigaliojimo sudarytų sutarčių, kada šiuose sutartiniuo-
se santykiuose yra keičiama bendra vartojimo kredito suma. Nuostatuose ir Vartojimo 
kredito įstatyme nėra nustatyta pareigos iš naujo pervertinti kredito gavėjų kreditingumą 
visais atvejais, jeigu nepasibaigę sutartiniai santykiai kilo pagal iki Nuostatų įsigaliojimo 
sudarytas sutartis. Toks Nuostatų galiojimas laike yra suderinamas su civilinėje teisėje 
vyraujančiu teisės negaliojimo atgal principu, kurio turinys, be kita ko, atskleidžiamas 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įsta-
tymo 41 straipsnyje, pagal kurį, jeigu prievoliniai teisiniai santykiai, atsirado iki šio ko-
dekso įsigaliojimo, šis kodeksas taikomas toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiras jam 
įsigaliojus. Šalims susitariant pakeisti bendrą vartojimo kredito sumą yra koreguojamos 
santykių šalių teisės ir pareigos, todėl šiuo atveju yra pagrįsta taikyti susitarimo pakeisti 
kredito sumą momentu galiojančią teisę. Visa tai leidžia daryti išvadą, kad sprendžiamo-
je byloje tiriamos Nuostatų galiojimo laike taisyklės nesudaro prielaidų neteisėtam įsi-
terpimui į praeityje susiklosčiusius santykius. Nuostatai numato taisykles, kurios taiko-
mos kilus pareigai vertinti kredito gavėjo kreditingumą po jų įsigaliojimo, todėl toks jų 
taikymas nėra neteisėtas teisės akto taikymas atgal, kadangi iš Konstitucijos 7 straipsnio  
2 dalies kylantis principas lex retro non agit suteikia diskreciją numatyti tokių teisės nor-
mų galiojimą sutartiniams santykiams, kylantiems pagal sutartis, sudarytas iki šių normų 
įsigaliojimo.

24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Nuostatų 2 punktas ta apimtimi, kuria jame 
nustatyta, kad Nuostatai taikomi vartojimo kreditams, teikiamiems nuo šių Nuostatų įsi-
galiojimo dienos pagal vartojimo kredito sutartis, sudarytas iki Nuostatų įsigaliojimo, ne-
prieštarauja konstituciniam teisės aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principui.

VI.

25. Byloje taip pat tiriama Nuostatų 9 ir 10 punktų atitiktis konstituciniam teisinės 
valstybės principui. Nuostatų 9 punkte nustatyta, jog yra laikoma, kad vartojimo kredi-
to davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius laikosi atsakingojo skolini-
mo principo, jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjo vidutinis 
mėnesio įmokos, apskaičiuojamos padalijus kredito grąžinimo ir kredito kainos sumą iš 
kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau 
kaip 40 proc. vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų. Kreditų, kurių daliniai grąžinimai 
nenumatyti, vidutinis santykinis mėnesio įmokos dydis apskaičiuojamas padalijus kredi-
to grąžinimo ir kredito kainos sumą iš kredito trukmės. 

26. Pagal Nuostatų 10 punktą, priimant sprendimą dėl vartojimo kredito teiki-
mo turi būti atsižvelgiama į ne mažiau kaip keturių paskutinių mėnesių vartojimo kre-
dito gavėjo tvarių pajamų vidurkį ir vertinama, ar vartojimo kredito sutartyje nustaty-
to vartojimo kredito grąžinimo laikotarpiu gaunamų tvarių pajamų pakaks visiems  
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įsipareigojimams finansų įstaigoms vykdyti. Tvariomis pajamomis pripažįstamos tokios 
vartojimo kredito gavėjo pajamos, kurių pagrįstai galima tikėtis vartojimo kredito sutei-
kimo laikotarpiu. Vartojimo kredito davėjas ir tarpusavio skolinimo platformos opera-
torius, apskaičiuodamas vartojimo kredito gavėjo mokamą įmoką, vertina jam žinomas 
ir (arba) galimas žinoti vartojimo kredito gavėjo išlaidas, susijusias ne tik su vartojimo 
kredito grąžinimu, bet ir su kitais vartojimo kredito gavėjo turimais įsipareigojimais fi-
nansų įstaigoms, ir atsižvelgia į pajamas, liekančias sumokėjus vartojimo kredito gavėjo 
mokamą įmoką.

27. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad konstitucinis teisinės valstybės prin-
cipas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris 
konkuruotų su nustatytuoju įstatyme; poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įsta-
tymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai; poįstatyminiai teisės aktai turi būti 
priimami remiantis įstatymais; poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo 
aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galio-
jimo (inter alia Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2010 m. kovo 9 d., 2012 m. 
balandžio 18  d., 2013  m. vasario 20  d., 2013  m. gegužės 9  d. nutarimai). Konstitucija 
draudžia žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos santykius, kurie gali būti reguliuo-
jami tik aukštesnės galios teisės aktais (inter alia Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 
29 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 2012 m. balandžio 18 d. nutarimai), tačiau tais atvejais, kai 
Konstitucijoje nereikalaujama tam tikrų joje nurodytų santykių reguliuoti būtent įsta-
tymu ir kai pagal Konstituciją tokių santykių reguliavimas nėra priskirtas kitų valstybės 
valdžią vykdančių institucijų, inter alia Vyriausybės, išimtinei kompetencijai, įstatymų 
leidėjas gali įstatyme nustatyti ir tai, kad tam tikrus santykius reguliuoja Vyriausybė ar 
jos įgaliota institucija (Konstitucinio Teismo 2014  m. gegužės 9  d. nutarimas, 2007  m.  
gegužės 5 d. nutarimas).

28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje pripažįsta, kad jei 
norminis teisės aktas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui yra pažeidžiamas iš kons-
titucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kylantis reikalavimas 
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės 
aktų hierarchijos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015  m. birželio 17  d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr.  I-5-442/2015, 2014  m. spalio 31  d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. I858-13/2014 ir kt.). Viešojo administravimo subjektai privalo 
veikti tik pagal aukštesnės galios teisės aktais jiems suteiktą kompetenciją, kuri turi būti 
nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, bet kokie 
viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kom-
petenciją, pripažįstami neteisėtais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2006 m. liepos 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 2008 m. lapkričio 
28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr.  I444-4/2008, 2013 m. gruodžio 17 d. spren-
dimą administracinėje byloje Nr.  I552-22/2013 ir kt.). Atitinkamam teisėkūros subjektui 
viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą, 
kurį jis nėra įgaliotas priimti, būtų pažeistas Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės 
principas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 28 d. sprendi-
mas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2011 m. birželio 20 d. sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. I756-6/2011).

29. Lietuvos banko įgaliojimai leisti vartojimo kredito santykius reglamentuojan-
čius norminius aktus inter alia įtvirtinti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 
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42 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, 
turi teisę leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vei-
klos ir priežiūros; <...> turėti kitokių teisių, nustatytų šio straipsnio 2 ir 21 dalyse nuro-
dytuose teisės aktuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. Lietuvos banko 2016 m. 
sausio 28 d. nutarimo Nr. 03-12, kuriuo patvirtinti Nuostatai, preambulėje minima, kad 
jis priimamas vadovaujantis Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi. Joje yra 
nurodyta, kad priežiūros institucija detalizuoja šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reika-
lavimus. Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje yra pateikti kriterijai vartojimo 
kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėms, pagal kurias turi būti atliekamas kre-
dito gavėjų kreditingumo vertinimas. 

30. Tai reiškia, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į aptartą Konstitucinio Teismo ir 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, vertinant Nuostatų 9 ir 10 
punktų atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui, yra reikšminga, ar tiriamomis 
nuostatomis nustatytas teisinis reguliavimas nekonkuruoja su nustatytuoju įstatyme, be 
kita ko – Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 ir 5 dalyse. Šio straipsnio 4 dalyje nu-
rodyta, kad vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklės rengiamos vado-
vaujantis šiais vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo reikalavimais: vartojimo 
kredito gavėjo kreditingumo vertinimo tikslas yra įvertinti vartojimo kredito gavėjo gali-
mybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais 
įsipareigojimais vartojimo kredito gavėjas būtų pajėgus įvykdyti; vartojimo kredito davė-
jas privalo įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, atsižvelgdamas 
į vartojimo kredito gavėjo pateiktą, iš kreditingumui vertinti naudojamų registrų ir in-
formacinių sistemų gautą informaciją ir kitą vartojimo kredito davėjui prieinamą infor-
maciją, galinčius turėti įtakos vartojimo kredito gavėjo kreditingumui, ypač tokius kaip 
tvarios vartojimo kredito gavėjo pajamos, jo kredito istorija, pajamų kitimo potencialas; 
skolinimas grindžiamas (atsižvelgiama į istorinius duomenis, ekonomikos cikliškumą) 
visų vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su 
finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio ribojimu; vartojimo kre-
dito gavėjo kreditingumo vertinimas, remiantis tuo metu turima informacija, turi būti 
pagrįstas prielaida, kad vartojimo kredito gavėjas galės vykdyti prisiimtus finansinius įsi-
pareigojimus visą vartojimo kredito sutarties laikotarpį.

31. Aiškinant Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatų prasmę 
atsižvelgtina į vartojimo kredito teikimo santykių reguliavimo kontekstą sistemiškai. 
Vartojimo kredito sutarčių prievolinius santykius reglamentuoja Vartojimo kredito įsta-
tymas, kurio 1 straipsnyje nurodyta šio įstatymo paskirtis yra nustatyti vartojimo kreditų 
teikimo sąlygas ir informavimo apie šias sąlygas reikalavimus, vartojimo kredito davėjų, 
vartojimo kredito tarpininkų ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus pareigas 
bei atsakomybę teikiant vartojimo kreditus ir tikrinant vartojimo kredito gavėjų kreditin-
gumą, vartojimo kredito gavėjų teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termi-
no ir vartojimo kredito davėjų ir paskolos davėjų teisę į kompensaciją išankstinio vartoji-
mo kredito grąžinimo atvejais. Vartojimo kredito sutarties sąvoka yra apibrėžta Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.886 straipsnyje, kuriame nurodyta, jog vartojimo kredito 
sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kre-
ditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutar-
tis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, 
kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo 
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ar tiekimo metu. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kredito davėjas, teikdamas var-
tojimo kredito paslaugą, privalo užtikrinti tinkamą atsakingo skolinimo principo įgy-
vendinimą. Iš Nuostatų 1 punkto matyti, jog šių Nuostatų tikslas yra skatinti atsakingą 
vartojimo kredito davėjų skolinimo ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių vyk-
domos veiklos praktiką, detalizuoti vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo 
reikalavimus, įtvirtinti pagrindines nuostatas, kriterijus ir reikalavimus, kuriais vartojimo 
kredito davėjai ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriai turi vadovautis tvirtinda-
mi Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisykles ir vertindami vartojimo 
kredito gavėjų kreditingumą.

32. Vartojimo kredito įstatymas buvo priimtas įgyvendinant Direktyvą 2008/48/EB. 
Šios direktyvos preambulėje nurodyta, kad ji priimama, be kita ko, atsižvelgiant į siekį, 
kad rinka suteiktų pakankamą vartotojų apsaugos lygį; taigi, turėtų būti įmanoma, kad 
laisvas kredito pasiūlymų judėjimas vyktų optimaliomis sąlygomis tiems, kurie siūlo 
kreditus, ir tiems, kurie nori juos gauti, deramai atsižvelgiant į konkrečią padėtį atski-
rose valstybėse narėse; <...> vartotojai turėtų būti apsaugoti nuo nesąžiningos arba klai-
dinančios veiklos; <...> Valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, kad paskatintų 
atsakingą praktiką visais kredito santykių tarpais, atsižvelgdamos į konkrečias jų kredito 
rinkos ypatybes. Tokios priemonės gali apimti, pavyzdžiui, nuostatą dėl vartotojų infor-
mavimo ir jų švietimo, įskaitant perspėjimus apie riziką, susijusią su įsipareigojimų dėl 
mokėjimų nevykdymu ir per dideliais įsiskolinimais. Svarbu – visų pirma besiplečiančio-
je kredito rinkoje, – kad kreditoriai nesiimtų neatsakingo skolinimo veiklos ar neišduotų 
kredito, prieš tai neįvertinę kreditingumo, ir valstybės narės turėtų užtikrinti reikalingą 
priežiūrą, kad būtų išvengta tokio elgesio, ir turėtų nustatyti reikalingas priemones nu-
bausti kreditorius, tuo atveju, jei jie tai daro. Už kiekvieno vartotojo kreditingumo pati-
krinimą turėtų būti atsakingi kreditoriai. Tuo tikslu jiems turėtų būti leidžiama naudoti 
ne tik informaciją, kurią vartotojas pateikia rengiant atitinkamą kredito sutartį, bet ir il-
galaikių komercinių santykių metu pateiktą informaciją. Valstybių narių valdžios insti-
tucijos taip pat galėtų kreditoriams teikti atitinkamus nurodymus bei gaires. Vartotojai 
taip pat turėtų veikti apdairiai ir laikytis savo sutartinių įsipareigojimų <...> Vartotojų 
kreditingumui įvertinti kreditorius taip pat turėtų atlikti patikrinimą atitinkamose duo-
menų bazėse; atsižvelgiant į teisines ir faktines aplinkybes, tokie patikrinimai gali būti 
įvairios apimties. Siekiant išvengti kreditorių konkurencijos iškraipymo, kreditoriams tu-
rėtų būti užtikrinta prieiga prie valstybės narės, kurioje jie nėra įsisteigę, privačiųjų arba 
viešųjų duomenų bazių apie vartotojus, taikant nediskriminuojančias sąlygas, palygin-
ti su tos valstybės narės kreditoriais. Pareiga įvertinti vartotojo kreditingumą aptariama 
Direktyvos 2008/48/EB 8 straipsnyje, kuriame nurodyta, jog valstybės narės užtikrina, 
kad prieš sudarant kredito sutartį kreditorius įvertintų vartotojo kreditingumą atitinka-
mais atvejais remdamasis iš vartotojo gauta pakankama informacija ir prireikus atlikęs 
patikrinimą atitinkamoje duomenų bazėje. Valstybės narės, kurių teisės aktuose reikalau-
jama, kad kreditorius įvertintų vartotojo kreditingumą atlikęs patikrinimą atitinkamoje 
duomenų bazėje, gali išlaikyti šį reikalavimą. Valstybės narės užtikrina, kad jei šalys su-
taria pakeisti bendrą kredito sumą jau sudarius kredito sutartį, prieš bet kokį svarbesnį 
bendros kredito sumos padidinimą kreditorius atnaujintų turimą finansinę informaciją 
apie vartotoją ir įvertintų vartotojo kreditingumą.

33. Kaip buvo minėta, Nuostatus Lietuvos bankas priėmė įgyvendindamas 
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi suteiktus įgaliojimus detalizuoti to  
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paties straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Dėstant šiuos reikalavimus Vartojimo 
kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punkte yra pirmiausiai nurodytas kreditingumo 
vertinimo tikslas – įvertinti vartojimo kredito gavėjo galimybes prisiimti konkretų finan-
sinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais vartojimo kre-
dito gavėjas būtų pajėgus įvykdyti. Tos pačios šio straipsnio dalies 2 punkte yra įtvirtin-
ta vartojimo kredito davėjo pareiga įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmingus 
veiksnius (kredito gavėjo kreditingumui), atsižvelgiant į vartojimo kredito gavėjo pateik-
tą, iš kreditingumui vertinti naudojamų registrų ir informacinių sistemų gautą informa-
ciją ir kitą vartojimo kredito davėjui prieinamą informaciją, galinčius turėti įtakos var-
tojimo kredito gavėjo kreditingumui, ypač tokius kaip tvarios vartojimo kredito gavėjo 
pajamos, jo kredito istorija, pajamų kitimo potencialas. Šio straipsnio 4 dalies 3 punkte 
atskirai pateiktas kreditingumo vertinimo kriterijus – visų vartojimo kredito gavėjo įsipa-
reigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos 
dydžio ir pajamų santykio ribojimas, atsižvelgiant į istorinius duomenis ir ekonomikos 
cikliškumą. Pagal šios dalies 4 punktą, vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertini-
mas, remiantis tuo metu turima informacija, turi būti pagrįstas prielaida, kad vartojimo 
kredito gavėjas galės vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus visą vartojimo kredito 
sutarties laikotarpį. 

34. Protingai interpretuojant šiose Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 da-
lies nuostatose išdėstytas formuluotes, galima pagrįstai daryti išvadą, kad jos suponuo-
ja pareigą atsižvelgti į visus veiksnius, kurie gali būti reikšmingi vertinant kredito gavėjo 
pajėgumą įvykdyti iš siekiamo gauti kredito kylančius įsipareigojimus. Vartojimo kredito 
įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatos negali būti interpretuojamos, kaip draudžiančios 
suteikti ar atsisakyti suteikti vartojimo kreditą izoliuotai vertinant tik kažkurį vieną iš 
reikšmingų kriterijų. Vertinimo rezultatai pagal kažkurį iš kriterijų kartais gali būti nei 
patvirtinantys, nei paneigiantys kredito gavėjo pajėgumą įvykdyti savo finansinius įsipa-
reigojimus. Pavyzdžiui, kaip nurodyta Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus 
2015 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 241-69 patvirtintose Vartojimo kredito teikimo 
gairėse, jeigu kredito gavėjo bendros pajamos absoliučia išraiška yra aukštos, jis gali būti 
pajėgus įvykdyti savo įsipareigojimus net ir neatitinkant Nuostatų 9 punkte nustatyto 
40 proc. pajamų ir išlaidų santykio reikalavimo. Taip pat šiose gairėse analogiškai pasi-
sakyta ir dėl Nuostatų 10 punkto reikalavimo atsižvelgti į ne mažiau kaip keturių pasku-
tinių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų vidurkį, nurodant, jog kai kuriais 
atvejais tvariomis gali būti laikomos ir kitokios nei paskutinių keturių mėnesių pajamos. 
Paskutinių keturių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų vidurkis gali būti 
nepatikimas kriterijus vertinant asmens kreditingumą, pavyzdžiui, jeigu kredito gavėjas 
per paskutinius keturis mėnesius buvo pagal darbo santykių reguliavimą privalomose su-
teikti atostogose; kredito gavėjo pajamoms būdingas sezoniškumas ir kitais atvejais. Tai 
reiškia, kad Nuostatų 9 ir 10 punktuose įtvirtinti kredito gavėjų kreditingumo vertinimo 
kriterijai kai kuriais atvejais gali būti nepatikimi kredito gavėjo būsimų pajamų rodikliai 
ir jo pajėgumai įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus gali būti tiksliau bei patikimiau 
įvertinti remiantis kitais kriterijais.

35. Nuostatų 9 ir 10 punktuose reikalavimai yra suformuoti imperatyviai ir nesu-
daro pagrįstų prielaidų kredito gavėjų kreditingumą vertinti remiantis kitais kriterijais. 
Nuostatų 9 punkte nurodyta, jog „laikoma, kad vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio 
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skolinimo platformos operatorius laikosi atsakingojo skolinimo principo, jeigu sudarant 
vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjo vidutinis mėnesio įmokos, apskaičiuo-
jamos padalijus kredito grąžinimo ir kredito kainos sumą iš kredito trukmės, pagal vi-
sus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. vartojimo 
kredito gavėjo tvarių pajamų. Kreditų, kurių daliniai grąžinimai nenumatyti, vidutinis 
santykinis mėnesio įmokos dydis apskaičiuojamas padalijus kredito grąžinimo ir kredi-
to kainos sumą iš kredito trukmės“. Šioje formuluotėje yra vienareikšmiškai nurodyta, 
kokie atvejai laikomi atitinkančiais atsakingojo skolinimo principą ir nėra minima, kad 
kitokie atvejai taip pat galėtų atitikti šį principą. Atsakovo teiginys, kad ši nuostata yra 
tik prezumpcinio pobūdžio, niekaip neatsispindi šio punkto tekstinėje išraiškoje – šia-
me punkte nėra paminėta, kad remiantis kitais kriterijais tokia prezumpcija galėtų būti 
paneigiama. Nuostatų 10 punktas šiuo atveju laikytinas sudėtine 40  proc. taisyklę nu-
statančios normos dalis. Šis punktas taip pat yra suformuluotas imperatyviai – jame yra 
naudojama formuluotė „turi būti atsižvelgiama“, kuri negali būti suprantama, kaip lei-
džianti neatsižvelgti į keturių paskutinių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių paja-
mų vidurkį. Protingai interpretuojant šias nuostatas, jos pagrįstai gali būti suprantamos 
kaip reiškiančios, jog vartojimo kredito teikimas kitais, 40 proc. pajamų (apskaičiuotų at-
sižvelgiant į ne mažiau kaip keturių paskutinių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių 
pajamų vidurkį) ir išlaidų santykio taisyklės neatitinkančiais atvejais, neatitiktų atsakin-
gojo skolinimo principo, kurio laikytis įpareigoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  
6.886 straipsnio ir Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio nuostatos. 

36. Rinkdamiesi suteikti vartojimo kreditą remiantis kitais kriterijais, kada atvejis 
neatitiktų Nuostatų 9 ir 10 punkto reikalavimų, kredito santykių dalyviai atsidurtų neapi-
brėžtoje padėtyje, kadangi neturėtų galimybės patikimai įvertinti, ar jų elgesys bus laiko-
mas teisėtu. Dėl to tiriamomis nuostatomis sudaromos prielaidos klostytis praktikai, ku-
rioje griežtai vadovaujamasi šiais kriterijais ir vartojimo kreditai neteikiami, kada kredito 
gavėjas būtų pajėgus įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, tačiau formaliai neatitiktų 
Nuostatų 9 ir 10 punkto reikalavimų, t. y. individualiai neatsižvelgiant į kiekvieno atve-
jo ypatumus. Tokia praktika neatitiktų Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 
reikalavimų siekti tikslo įvertinti vartojimo kredito gavėjo galimybes prisiimti konkre-
tų finansinį įsipareigojimą, atsižvelgiant į visus reikšmingus veiksnius. Nuostatų 9 ir 10 
punktuose nėra įtvirtinta alternatyvių pajamų ir išlaidų santykio reikalavimų, kurie leistų 
suteikti vartojimo kreditą, kada iš kredito gavėjo pajamų atskaičius jo finansinius įsipa-
reigojimus, likusios pajamos gali būti pakankamos kredito gavėjui tinkamai vykdyti savo 
finansinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, minimalią iš pajamų atėmus išlaidas liekančią 
sumą susiejant ir su 40 proc. taisykle, ir su valstybės tvirtinamomis bazinėmis socialinė-
mis išmokomis ar pan.). Išdėstyti motyvai patvirtina, kad toks Nuostatų 9 ir 10 punktuo-
se įtvirtintas kreditingumo vertinimo modelis apriboja galimybę įgyvendinti Vartojimo 
kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies reikalavimus, pagal kuriuos kredito gavėjo pajė-
gumai įvykdyti prisiimamą įsipareigojimą turi būti vertinami visapusiškai, tinkamai in-
dividualizuojant atskirus atvejus. Tai reiškia, kad Nuostatų 9 ir 10 punktų reguliavimu 
Lietuvos bankas netinkamai įgyvendino Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje 
suteiktus įgaliojimus detalizuoti Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuosta-
tas, todėl Nuostatų 9 ir 10 punktai prieštarauja Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 
5 dalies nuostatoms ir tuo yra pažeidžiamas iš konstitucinio teisinės valstybės principo, 
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kitų konstitucinių imperatyvų kylantis reikalavimas teisėkūros subjektams paisyti teisės 
aktų hierarchijos.

37. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pripažintina, kad Nuostatų 9 ir 10 punktai 
prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos vartoji-
mo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatoms.

VII.

38. Pareiškėjas byloje taip pat prašo ištirti, ar Nuostatų 9 ir 10 punktai savo turi-
niu atitinka konstitucinį proporcingumo principą, Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 da-
lių, 48 straipsnio nuostatas; ar Nuostatų 9 ir 10 punktai pagal jų priėmimo tvarką ati-
tinka Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto,  
42 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 
įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatas.

39. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra 
konstatavęs, jog tiriant klausimą dėl norminio administracinio akto nuostatos (jos da-
lies) atitikties keliems aukštesnės galios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties 
teisės akto nuostatoms, norminę bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstata-
vęs tikrinamos norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) prieštaravimą bent 
vienai aukštesnės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti šios norminio admi-
nistracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties kitoms aukštesnės galios teisės aktų 
nuostatoms (pvz., žr. 2013 m. birželio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr.  I261-
15/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 25, 2013 m., 2013 m. lapkričio 11 d. spren-
dimą administracinėje byloje Nr.  I442-14/2013, Administracinė jurisprudencija Nr.  26, 
2014 m., 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2418/2013, 
Administracinė jurisprudencija Nr.  26, 2014  m.). Vadovaujantis Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalimi, norminis administracinis aktas (ar jo dalis) lai-
komas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelb-
tas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo 
dalies) pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai nuo to, keliems aukštesnės galios teisės ak-
tams ar jų dalims (nuostatoms) prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas.

40. Šiame baigiamajame teismo akte jau yra pripažinta, kad tikrinami Nuostatų  
9 ir 10 punktai prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Remiantis minėta 
administracinių teismų praktika, sprendžiamoje byloje tikrinamų norminio administra-
cinio akto nuostatų atitiktis kitoms pareiškėjo prašyme nurodytoms aukštesnės galios tei-
sės aktų nuostatoms bei konstituciniam proporcingumui principui nevertinama.

VIII.

41. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 117 straipsnio 1 dalį administra-
cinio teismo sprendimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo 
neteisėtu ir jo panaikinimo visais atvejais skelbiamas Teisės aktų registre.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
115 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo iš-
plėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12 
patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo 
nuostatų 2 punktas ta apimtimi, kuria šiame punkte numatyta, kad šie nuostatai taikomi 
vartojimo kreditams, teikiamiems pagal vartojimo kredito sutartis, sudarytas iki nurody-
tų nuostatų įsigaliojimo, neprieštarauja konstituciniam teisės aktų negaliojimo į praeitį 
(lex retro non agit) principui.

Pripažinti, kad Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12 
patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo 
nuostatų 9 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos 
Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatoms.

Pripažinti, kad Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12 
patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo 
nuostatų 10 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos 
Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatoms.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.7. dėl lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir lietuvos 
respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005  m. gegužės 4  d. įsakymu  
nr. A1-120/V-346 patvirtinto specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų 
sąrašo 2.12, 2.13 punktų ir lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. 
įsakymu nr.  A1-120/V-346 patvirtinto specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės 
priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo 
išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo 
tvarkos aprašo 25 punkto teisėtumo

1. Kriterijų sąraše nustačius naujus reikalavimus daliai asmenų neliko pagrindo nu-
statyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, nors pagal ankstesnę Kriterijų 
sąrašo redakciją toks poreikis jiems buvo nustatytas ir buvo kompensuojamos su šiuo po-
reikiu susijusios išlaidos (29 punktas).

Kriterijų sąrašo 2.12 ir 2.13 punktus papildydamas naujais reikalavimais, šį norminį 
teisės aktą priėmęs subjektas privalėjo atsižvelgti į lūkesčius asmenų, kuriems pagal anks-
tesnę Kriterijų sąrašo redakciją buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagal-
bos) poreikis – nustačius asmenims šiuos poreikius, jie gali turėti pagrįstus lūkesčius, kad 
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nepasikeitus sveikatos būklei šie poreikiai bus nustatyti ir ateityje (nesant duomenų apie 
tai, kad asmuo buvo pripažintas turinčiu specialiuosius poreikius neteisėtai, ar apie kitas 
ypatingas aplinkybes). Su teisėtų lūkesčių apsaugos principu yra suderinamas naujos 
Kriterijų sąrašo redakcijos taikymas asmenims, kurių specialieji poreikiai vertinami pirmą 
kartą, arba asmenims, kurių padėties nauja Kriterijų sąrašo redakcija nepablogina. Tačiau 
Kriterijų sąrašo pakeitimus nustačiusiame įsakyme nenurodyta, kad šie pakeitimai netai-
komi (ir turi būti vadovaujamasi ankstesne Kriterijų sąrašo redakcija) asmenims, kuriems 
anksčiau buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir jų padė-
tis pagal naują Kriterijų sąrašo redakciją yra pabloginama, t. y. pagal naują Kriterijų sąra-
šo redakciją nėra pagrindo nustatyti tuos pačius specialiuosius poreikius. Kriterijų sąrašo 
pakeitimus nustačiusiame įsakyme nėra nustatyta tokia pereinamoji nuostata ar kitokių 
priemonių, kuriomis būtų ginami minėtų asmenų lūkesčiai, todėl Kriterijų sąrašo 2.12 ir 
2.13 punktais sudaromos prielaidos pažeisti pagrįstus asmenų teisėtus lūkesčius konkre-
čiose situacijose nustatant asmenų specialiuosius poreikius (32 punktas).

Atsižvelgiant į tai, Kriterijų sąrašo 2.12 ir 2.13 punktai ta apimtimi, kuria jie pablo-
gina padėtį asmenų, kuriems specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis buvo 
nustatytas iki jų įsigaliojimo, prieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo  
29 straipsniui ir teisėtų lūkesčių apsaugos reikalavimą nustatančiam konstituciniam teisi-
nės valstybės principui (34 punktas).

2. Su specialiaisiais poreikiais susijusių išlaidų kompensavimo paskirtis yra specifi-
nė – ši parama yra tikslinė, be kita ko, skirta užtikrinti, kad būtų patenkinti sveikatos sutri-
kimų turinčių asmenų poreikiai buityje ir asmeniniame gyvenime, ugdymo srityje, darbi-
nėje veikloje, visuomeniniame gyvenime. Vien aplinkybė, kad ateityje specialiųjų poreikių 
asmuo nebeturės, savaime neturi būti pagrindas atsisakyti asmeniui nustatyti specialiuo-
sius poreikius ir kompensuoti su jais susijusias išlaidas. Kriterijų sąrašo 2.12 punkte įtvirti-
nus sąlygą, kad specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas tik, kada 
klubo sąnarių ankilozė yra operaciniu būdu neišgydoma arba negydytina, yra nepagrįs-
tai sudaromos prielaidos tinkamai nekompensuoti neįgalumo pasekmių asmenims, ku-
rie faktiškai turi specialiuosius poreikius dėl klubo sąnarių ankilozės, bet ji yra operaciniu 
būdu išgydoma arba gydytina (40 punktas).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Kriterijų sąrašo 2.12 punktas ta 
apimtimi, kuria jame nustatyta, kad specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis 
dėl abiejų klubo sąnarių ankilozės nustatomas tik, kada ji yra neišgydoma arba negydyti-
na, prieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįga-
lumo kompensavimo principui (41 punktas).

3. Vadovaujantis Kriterijų sąrašo 2.12 punkto sąlyga, specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis turi būti nustatomas asmenims, kuriems diagnozuota operaci-
niu būdu neišgydoma arba negydytina klubo sąnario ankilozė, ir turi būti nenustatomas 
asmenims, kuriems diagnozuota išgydoma klubo sąnario ankilozė. Tačiau, kol asmeniui 
šis sveikatos sutrikimas nėra išgydytas, jis gali faktiškai turėti tokios pačios apimties spe-
cialiuosius poreikius (buityje, asmeniniame gyvenime, ugdymo srityje, darbinėje veikloje, 
visuomeniniame gyvenime ir pan.), kaip ir asmuo, kuriam klubo sąnario ankilozė yra ope-
raciniu būdu neišgydoma arba negydytina. Dėl to susiklosto padėtis, kurioje vieniems tam 
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tikrus poreikius turintiems asmenims specialieji poreikiai turi būti nustatomi ir kompen-
suojamos su jais susijusios išlaidos, o kitiems faktiškai tokius pačius poreikius turintiems 
asmenims – ne (45 punktas).

Kriterijų sąrašo 2.12 punkte nustačius, kad specialieji poreikiai nustatomi asme-
nims, atsižvelgiant į tai, ar jiems klubo sąnarių ankilozė yra operaciniu būdu neišgydoma, 
negydytina, asmenys atsiduria nelygioje padėtyje prieš įstatymus dėl veiksnio, kuris nepa-
teisina tokio nevienodo traktavimo, ir tuo yra pažeidžiamas Konstitucijos 29 straipsnyje 
įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas (46 punktas).

Administracinė byla Nr. I-11-602/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00052-2015-3
Procesinio sprendimo kategorijos: 6.8; 17.1

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

2016 m. birželio 28 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo, Arūno Dirvono, Romano 
Klišausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja), 
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Aušrai Dzičkanecienei, 
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovėms L. K., I. M., 
atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovams R. B., D. P., 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą, iškeltą 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi, dėl Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų 
nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo 
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos porei-
kių nustatymo kriterijų sąrašo (2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. A1-214/V-655 redak-
cija, Žin., 2018, Nr.  75-2995) 2.12 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos  
29 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos neįga-
liųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįgalumo kompensavimo 
principui, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 29  straips-
niui; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2005  m. gegužės 4  d. įsakymu Nr.  A1-120/V-346 patvir-
tinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlai-
dų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo (2013  m. vasario 7  d. įsakymo  
Nr. A1-48/V-158 redakcija, Žin., 2013, Nr. 16-796) 2.13 punkto atitikties konstituciniam 
teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstaty-
mo 3 straipsnyje įtvirtintam neįgalumo kompensavimo principui, Lietuvos Respublikos 
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 29 straipsniui; Lietuvos Respublikos socialinės 
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apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 
gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuo-
latinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo 
išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos 
aprašo (2012  m. kovo 20  d. įsakymo Nr.  A1-161/V-228 redakcija, Žin., 2012, Nr.  37-
1856) 25 punkto atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą 
(Nr. A-2761-146/2016, proceso Nr. 3-61-3-01109-2014-1) dėl Vilniaus apygardos admi-
nistracinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pa-
reiškėjos B. V. skundą atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Vilniaus III teritoriniam skyriui dėl akto, sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti 
veiksmus. Šioje administracinėje byloje priimta 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas nutarė pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos so-
cialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tro 2005  m. gegužės 4  d. įsakymu Nr.  A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės 
slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustaty-
mo kriterijų sąrašo (2013 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. A1-48/V-158 redakcija, Žin., 2013, 
Nr.  16-796) (toliau – ir Kriterijų sąrašas) 2.13 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (toliau – ir Neįgaliųjų socialinės integraci-
jos įstatymas) 3 straipsnyje įtvirtintam neįgalumo kompensavimo principui, Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės princi-
pui; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2005  m. gegužės 4  d. įsakymu Nr.  A1-120/V-346 patvir-
tinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų 
kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo (2012 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A1-
161/V-228 redakcija, Žin., 2012, Nr. 37-1856) (toliau – ir Tvarkos aprašas) 25 punkto ati-
tikties konstituciniam teisinės valstybės principui. Nagrinėjant bylą dėl norminio admi-
nistracinio teisės akto teisėtumo išplėstinei teisėjų kolegijai kilo abejonių dėl Kriterijų 
sąrašo 2.12 punkto teisėtumo, šis punktas yra susijęs su minėta individualia byla, to-
dėl sprendžiamoje byloje taip pat tiriama Kriterijų sąrašo 2.12 punkto atitiktis Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, 
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįgalumo kompen-
savimo principui, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 29 straipsniui.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008  m. birželio 28  d. įsakymu  
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Nr.  A1-214/V-655 Kriterijų sąrašo 2.13  punktas pakeistas ir jame nurodyti organizmo 
funkcijų sutrikimai sergant nervų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio li-
gomis, buvo susieti su asmens savarankiškumo vertinimu pagal Bartel indeksą ir šio 
vertinimo rezultatais (25–40 balų). Šiuo metu galiojančios Kriterijų sąrašo redakcijos  
2.12 ir 2.13 punktuose nustatyta, kad specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) porei-
kis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų rei-
kalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir soci-
alinį gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kriterijus: 2.12. operaciniu būdu neišgydomos 
arba negydytinos abiejų klubo sąnarių ankilozės, kurios pacientui neleidžia apsitarnau-
ti (universiteto Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu); 
2.13. labai sutrikusios galūnių judėjimo funkcijos: 2.13.1. hemiplegijos, ryškios parapare-
zės, hemiparezės – sergant nervų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligo-
mis, kai Bartel indeksas 25-40 balų (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgalių-
jų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.); 2.13.2. paraplegijos ar tetraplegijos, kai nugaros 
smegenų pažeidimas pagal Tarptautinę nugaros smegenų pažeidimo klasifikaciją (ASIA) 
yra A ar B tipo. Tvarkos aprašo 25 punkte yra įtvirtinti terminai, kuriems asmenims yra 
nustatomi specialieji poreikiai: 25.1. šešiems mėnesiams, kai pirmą kartą vertinami as-
mens iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens specialieji poreikiai ir prognozuojamas 
greitas sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas; 25.2. vieneriems metams, kai 
pirmą kartą vertinami asmens specialieji poreikiai ir (ar) prognozuojamas asmens svei-
katos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių; 25.3. dve-
jiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasi-
keitimas per artimiausius 24 mėnesius; 25.4. trejiems metams, kai specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims; 25.5. šeše-
riems metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis; 25.6. (netekęs galios); 25.7. neterminuotai, 
kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio pobūdžio.

3. Motyvuodamas savo abejonę tiriamo reguliavimo teisėtumu, Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas nurodė, kad nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo 29 straipsnio ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatos asmeniui, 
kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvusia tvarka buvo nustatytas invalidumas neterminuo-
tam laikui ir iki šios datos sukako senatvės pensijos amžius, suteikė pagrįstų lūkesčių 
tikėtis, kad valstybė per tolesnį teisėkūros procesą ir teisės aktus vykdančių institucijų 
veiklą užtikrins šiose įstatymo normose numatytas teises ir garantijas dėl materialinės ir 
socialinės padėties nepabloginimo. Nedarbingumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Nedarbingumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba) priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo (nenustaty-
mo) sukelia asmeniui atitinkamas teisines pasekmes, nes nuo to priklauso, ar asmuo gali 
gauti atitinkamą šalpos išmoką pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą.

4. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nėra sureglamentuoti terminai, ku-
riems gali būti nustatyti specialieji poreikiai. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) jurisprudenciją, socialinės paramos atsiradi-
mo ir įgyvendinimo sąlygos turi būti apibrėžiamos įstatyme ir negali būti ribojamos poįs-
tatyminiu aktu. Terminai, kuriems nustatomi specialieji poreikiai, apibrėžia laikotarpį, 
kuriuo asmuo gali įgyvendinti teisę į atitinkamą įstatymu numatytą socialinės paramos 
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rūšį bei įstatymu numatytų specialiųjų poreikių tenkinimą. Terminai, kuriems nustatomi  
specialieji poreikiai, laikytini viena iš teisės į socialinę paramą atsiradimo ir įgyvendi-
nimo sąlygų. Specialiųjų poreikių nustatymo terminai yra nustatyti poįstatyminiu teisės 
aktu, todėl teisėjų kolegijai kilo abejonių dėl Tvarkos aprašo 25 punkto atitikties konstitu-
ciniam teisinės valstybės principui.

5. Tiriamame Kriterijų sąrašo 2.13 punkte specialiojo nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikio nustatymo kriterijus „organizmo funkcijų sutrikimai sergant ner-
vų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis“ yra susietas su asmens sa-
varankiškumo vertinimu pagal Bartel indeksą ir šio vertinimo rezultatais (25–40 balų). 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 1999  m. balandžio 29  d. įsakymu Nr.  196/40 patvirtintoje 
Savarankiškumo įvertinimo Barthel indeksu metodikoje nurodyta, kad ši sistema patei-
kia tik apytikrį indeksą. Bartel indekso metodikos skalė yra trafaretinė ir ji eliminuoja as-
mens objektyvaus ir individualaus vertinimo galimybę specialiojo nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikio nustatymo požiūriu būtent dėl pagrindinio organizmo funkcijos su-
trikimo, kuris riboja asmens savarankiškumą tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą. Ši 
skalė nepasižymi dideliu tikslumu, nes sudaro prielaidas vertinant specialiuosius porei-
kius netiksliai atsižvelgti į organizmo funkcijos ilgalaikį sutrikimą, dėl kurio asmuo prašo 
nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. 

6. Į šiuo metu galiojančiu teisiniu reguliavimu nustatytas specialiojo nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo sąlygas patenka ir tie asmenys, kuriems iki 
2005 m. liepos 1 d. buvusia tvarka buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui ir 
iki šios datos sukako senatvės pensijos amžius, t. y. asmenys, kuriems Neįgaliųjų sociali-
nės integracijos įstatymo 29 straipsnio ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatos suteikė pagrįs-
tų lūkesčių tikėtis, kad valstybė per tolesnį teisėkūros procesą ir teisės aktus vykdančių 
institucijų veiklą užtikrins šiose įstatymo normose numatytas teises ir garantijas dėl ma-
terialinės ir socialinės padėties nepabloginimo. Kriterijų sąrašas yra poįstatyminis teisės 
aktas, kuriuo nustatytas teisinis reguliavimas lemia, ar organizmo funkcijų sutrikimai su-
teikia vertinimą atliekančiam subjektui (Nedarbingumo ir darbingumo nustatymo tarny-
bai) pagrindą nustatyti (nenustatyti) asmeniui specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikį, kurio nustatymas yra teisės į socialinę paramą realizavimo sąlyga. Kriterijų są-
rašo 2.13 punkte nustatytas Bartel indekso požymis turi esminės įtakos nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikio pagal šį punktą nustatymui, todėl jo pakeitimais galėjo būti 
pabloginta asmenų, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neter-
minuotam laikui ir kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo sukakęs senatvės pensijos 
amžius, materialinė ir socialinė padėtis. 

II.

7. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos atsiliepimas, kuriuo prašoma ginčijamas norminių administracinių 
aktų nuostatas pripažinti teisėtomis.

8. Grįsdamas savo poziciją, atsakovas atsiliepime nurodo, kad neįgalumas yra dėl 
asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos 
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atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir 
veiklos galimybių sumažėjimas, o specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, 
atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar dar-
bingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių. Esant kintamojo pobūdžio asmens 
organizmo funkciniams sutrikimams, jų vertinimą atliekančiam subjektui turi būti su-
teikiama galimybė sveikatos pokyčius, nuo kurių priklauso asmens specialiųjų poreikių 
nustatymas, stebėti ir į juos reaguoti, todėl yra reikalingi specialiųjų poreikių nustatymo 
terminai. Poįstatyminiais teisės aktais gali būti nustatoma socialinę paramą reglamentuo-
jančių įstatymų įgyvendinimo tvarka. Tiriamomis Tvarkos aprašo 25 punkto nuostatomis 
nenustatomos naujos sąlygos asmens teisei atsirasti, tik nustatomos procedūros kaip yra 
įgyvendinamas įstatymuose nustatytas reguliavimas, be kita ko, – Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostatos.

9. Kriterijų sąrašo 2 punkte yra išdėstyti kriterijai specialiojo nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) poreikio nustatymui. Į Kriterijų sąrašą patenka tik tie organizmo funkcijų 
sutrikimai, kurių negalima kompensuoti kitomis medicininėmis ir specialiųjų poreikių 
tenkinimo priemonėmis. Šis sąrašas būna reguliariai tobulinamas, pavyzdžiui, atsiradus 
naujų negalios kompensavimo ortopedinių, protezinių ir kitokių priemonių. Šio sąrašo 
2.12 punktu pagrįstai nustatyta, kad specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis 
nustatomas asmenims, kurių abiejų klubo sąnarių funkcijos atstatymui ar pagerinimui 
jau išnaudotos visos galimos gydymo ir medicininės reabilitacijos priemonės, o operaci-
nis gydymas sąnarių funkcijos neatstatys, nepagerins ar negali būti taikomas. Lengvatos 
neįgaliesiems teikiamos siekiant užtikrinti jų specialiųjų poreikių tenkinimą tais atve-
jais, kada kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis nėra galimybių patenkinti šiuos 
poreikius.

10. Tiriamame Kriterijų sąrašo 2.13 punkte yra numatytos organizmo funkcinės 
būklės, susijusios su galūnių judėjimo funkcijų sutrikimu, kurioms esant nustatomas 
specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Siekiant įvertinti pagalbos poreikio 
mastą, esant 2.13.1 papunktyje nurodytiems sutrikimams, kasdienis funkcionavimas ver-
tinamas taikant Bartel indeksą (vertinamas gebėjimas pavalgyti, persikėlimas nuo veži-
mėlio į lovą ir atgal, asmens higiena, maudymasis, vaikščiojimas lygiais paviršiais, lipimas 
ar leidimasis laiptais ir kt.). Šis indeksas vertinamas balais, kurie yra sumuojami, dides-
nė jų suma reiškia didesnį asmens savarankiškumą. Bartel indekso taikymas buvo įvestas 
siekiant nuo formalaus medicininio kriterijaus pereiti prie biopsichosocialinio modelio, 
leidžiančio vertinti ne tik diagnozes, tačiau ir realius asmens poreikius tvarkant asmeni-
nį ir socialinį gyvenimą. Vadovaujantis šiuo indeksu specialiųjų poreikių vertinimas tapo 
tikslesnis, objektyvesnis ir išsamesnis, labiau atsižvelgiama į asmens savarankiškumą ir 
gebėjimą save apsitarnauti be kito asmens pagalbos. 

11. Neįgalumo kompensavimo principas reiškia ne tik materialinę paramą, bet ir 
priemones, kurių dėka asmeniui sudaromos sąlygos integruotis į visuomenę. Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo 29 straipsnis numato teisių ir garantijų išsaugojimą as-
menų, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka nustatytas invalidumas – tai 
reiškia, kad neįgaliųjų padėtis neturi būti pabloginama iki nustatyto invalidumo termi-
no pabaigos. Šis straipsnis netaikomas asmenims, kuriems neįgalumo lygis, darbingumo 
lygis ar specialieji poreikiai nustatomi pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 
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reguliavimą, todėl tiriamos nuostatos jam neprieštarauja. Šiuo metu galiojančio Kriterijų 
sąrašo 2.12 ir 2.13 punktų nuostatos nepažeidžia Neįgaliųjų socialinės integracijos įstaty-
mo 3 straipsnyje įtvirtinto neįgalumo kompensavimo principo, šio įstatymo 29 straipsnio 
nuostatų ir konstitucinio teisinės valstybės principo.

III.

12. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo posėdyje, taip pat gautas atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministerijos atsiliepimas, kuriame prašoma ginčijamas norminių administracinių 
aktų nuostatas pripažinti teisėtomis. 

13. Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad valstybės skiriama socialinė parama ne-
gali būti išimtinai siejama tik su jos formaliuoju įstatyminiu pagrindu ir dėl to asmenims 
neturėtų kilti pagrįstas lūkestis, jog atitinkamą pašalpą ar paramą gavę vieną kartą, ją 
gaus visą laiką. Jos mokėjimas gali nutrūkti pasikeitus teisiniam reguliavimui ar asmeniui 
neturint realaus (pagal jo sveikatos, socialinę būklę) poreikio gauti paramą. Pašalpų, pa-
ramos mokėjimas gali būti numatomas įstatyme tik esant realiam ir būtinam poreikiui. 
Atitinkamai pašalpos ar paramos netekimas (neskyrimas) yra pagrįstas ir nepažeidžiantis 
asmens teisių ir teisėtų lūkesčių, jeigu asmeniui tokia pašalpa ir parama nėra būtina.

14. Tiriamame reguliavime apibrėžtos būklės, sąlygos, kriterijų vertinimo meto-
dikos (įskaitant Kriterijų sąrašo 2.13 punkte numatyto Bartel indekso taikymą) yra pa-
grįstos, sudarančios prielaidas užtikrinti poreikius asmenų, kuriems dėl labai didelių 
organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) na-
muose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą. Pašalpos ar paramos skyrimas, nesiejant 
jo su realiu ir pagrįstu asmens poreikių įvertinimu, būtų nepagrįstas. Toks vertinimas 
turi būti atliekamas pagal apibrėžtus ir tikslius kriterijus, priešingu atveju paramos sky-
rimas galėtų neproporcingai išsiplėsti ar pasižymėti subjektyvumu. Šiuo metu tiriamuose 
aktuose nustatyti kriterijai ir tvarka sukurti bei įgyvendinami valstybės valia nustatant 
paramos apimtį pagal valstybės finansines galimybes, realius, specialistų pripažįstamus 
sveikatos būklės ir kitų socialinių poreikių vertinimo rodiklius ir vertinimo metodikas.

15. Tvarkos aprašo 2.12 punkte yra nustatytas reikalavimas – universiteto 
Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimas dėl operaciniu 
būdu neišgydomos arba negydytinos abiejų klubo sąnarių ankilozės, kurios pacientui ne-
leidžia apsitarnauti, yra pagrįstas, nes tik toks konsiliumas galėtų konstatuoti ir patvir-
tinti šią diagnozę. Universiteto ligoninėje yra teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos 
pačios sunkiausios sveikatos būklės pacientams, todėl tik universiteto lygmens ligoninių 
gydytojai specialistai turi pakankamą patirtį konstatuoti, kad tam tikra patologija yra ne-
išgydoma arba negydytina. 

16. Tvarkos aprašo 25 punkto terminai buvo nustatyti, be kita ko, atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 19 ir 20 straipsniuose 
apibrėžtus terminus, todėl teisinės valstybės principo nepažeidžia. Asmuo įgyja teisę į 
tam tikro dydžio pašalpą ar paramą ne visam laikui, bet tik kompetentingų institucijų iš-
vadų, suteikusių jam teisę į šią pagalbą, galiojimo laikotarpiui. Teisėtų lūkesčių apsaugos 
principas nereiškia, kad Kriterijų sąrašas ir Tvarkos aprašas negali būti keičiami, todėl ti-
riamomis nuostatomis šis principas nepažeistas.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

17. Byloje yra tiriama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo minis-
tro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005  m. gegužės 4  d. įsakymu 
Nr.  A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pa-
galbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 
ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo (2008 m. birželio 
28 d. įsakymo Nr. A1-214/V-655 redakcija, Žin., 2018, Nr. 75-2995) 2.12 punkto atitiktis 
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam 
neįgalumo kompensavimo principui, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integra-
cijos įstatymo 29 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui ir konsti-
tuciniam teisinės valstybės principui; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsa-
kymu Nr. A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensa-
cijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo (2013  m. 
vasario 7 d. įsakymo Nr. A1-48/V-158 redakcija, Žin., 2013, Nr. 16-796) 2.13 punkto ati-
tiktis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvir-
tintam neįgalumo kompensavimo principui, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo 29 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui 
ir konstituciniam teisinės valstybės principui; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 
4  d. įsakymu Nr.  A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės 
priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos apra-
šo (2012  m. kovo 20  d. įsakymo Nr.  A1-161/V-228 redakcija, Žin., 2012, Nr.  37-1856)  
25 punkto atitiktis konstituciniam teisinės valstybės principui. 

18. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą yra pažymėta, kad nustačius, 
jog Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija) prieštarauja įstatymo, 
kurio atitikties Konstitucijai pareiškėjas neginčija, nuostatos, kuriomis yra įsiterpiama į 
ginčijamo įstatymo reguliuojamus visuomeninius santykius, Konstitucinis Teismas priva-
lo tai konstatuoti (Konstitucinio Teismo 2001 m. lapkričio 29 d., 2002 m. sausio 14 d., 
2002 m. birželio 19 d., 2007 m. birželio 27 d., 2009 m. kovo 2 d., 2010 m. lapkričio 29 d. 
nutarimai). Administraciniame procese teismas turi pareigą veikti aktyviai, siekdamas 
teisingo bylos išsprendimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkri-
čio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2995/2012, 2014 m. kovo 5 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS822-79/2014, 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr.  A-622-525/2015, 2016  m. sausio 20  d. nutartis administracinėje byloje 
Nr.  AS-15-662/2016). Administracinių teismų diskrecija inicijuoti norminio adminis-
tracinio akto teisėtumo tyrimą yra įtvirtinta Administracinių bylų teisenos įstatymo 
111 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią, kai nagrinėdamas individualią bylą pats administra-
cinis teismas suabejoja norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas kon-
krečioje byloje, teisėtumu, teismas nutartimi sustabdo individualios bylos nagrinėjimą 
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ir, jeigu tokio akto teisėtumo tyrimas priskirtas jo kompetencijai, nusprendžia pradėti 
atitinkamą tyrimą. Šioje normoje įtvirtintos sąlygos norminio administracinio akto tei-
sėtumo tyrimo inicijavimui yra tai, kad teismui kyla abejonių norminio administracinio 
akto teisėtumu ir šis aktas turi būti taikomas konkrečioje byloje. Pagal Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 111 ir 112 straipsnių nuostatas, tyrimo dalykas ir ribos apibrėžia-
mos, atsižvelgiant į individualioje byloje keliamo ginčo dalyką ir ribas (Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2016 m. vasario 11 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. I-3-502/2016). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nu-
tartyje byloje Nr.  A-2761-146/2016, kuria inicijuotas Kriterijų sąrašo ir Tvarkos aprašo 
teisėtumo tyrimas, yra iškeltas klausimas dėl Kriterijų sąrašo 2.13 punkto teisėtumo. Iš 
šios bylos medžiagos galima matyti, kad joje kilo ginčas dėl specialiojo nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pareiškėjai B. V. Pareiškėjai 2007  m. rugpjūčio 
22  d. buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis iki 2013  m. 
rugpjūčio 22 d., remiantis 2005 m. gegužės 4 d. redakcijos Kriterijų sąrašo 2.13 punktu 
(administracinės bylos Nr. A-2761-146/2016 (toliau – ind. b.) l. 7). Nustatant pareiškėjai 
specialiuosius poreikius 2007  m. rugpjūčio 22  d. buvo vadovaujamasi 2005  m. gegužės 
4 d. redakcijos Kriterijų sąrašo 2.13 punktu, kuriame nustatyti kriterijai „abiejų klubo są-
narių ankilozė arba ryški kontraktūra“. Byloje Nr. A-2761-146/2016 taikytinoje 2008 m. 
birželio 28 d. Kriterijų sąrašo redakcijoje šie kriterijai su pakeitimais yra perkelti į 2.12 
punktą, kuriame nustatyta – „operaciniu būdu neišgydomos arba negydytinos abiejų 
klubo sąnarių ankilozės, kurios pacientui neleidžia apsitarnauti (universiteto Ortopedijos 
traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu)“, todėl šis punktas yra susijęs 
su individualia byla Nr.  A-2761-146/2016. Taigi, atsižvelgiant į teismo pareigą procese 
veikti aktyviai, siekti efektyvaus teismo proceso bei tai, kad Kriterijų sąrašo 2.12 punk-
tas yra susijęs su konkrečia teisme nagrinėjama byla, šioje byloje tikslinga įvertinti jo 
atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 29 straipsniui, Lietuvos 
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįga-
lumo kompensavimo principui, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymo 29 straipsniui.

V.

19. Tiriamuose Kriterijų sąrašo 2.12 ir 2.13 punktuose nustatyta, kad „specialusis 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai dide-
lių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) 
namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kriterijus: 
<...> 2.12. operaciniu būdu neišgydomos arba negydytinos abiejų klubo sąnarių anki-
lozės, kurios pacientui neleidžia apsitarnauti (universiteto Ortopedijos traumatologijos 
klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu); 2.13. labai sutrikusios galūnių judėjimo funk-
cijos: 2.13.1. hemiplegijos, ryškios paraparezės, hemiparezės – sergant nervų, raumenų, 
kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis, kai Bartel indeksas 25–40 balų (reikalingos 
techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.); 2.13.2. 
paraplegijos ar tetraplegijos, kai nugaros smegenų pažeidimas pagal Tarptautinę nugaros 
smegenų pažeidimo klasifikaciją (ASIA) yra A ar B tipo“.

20. Pagal Tvarkos aprašo 25 punktą, „specialieji poreikiai gali būti nustatomi to-
kiais terminais: 25.1. šešiems mėnesiams, kai pirmą kartą vertinami asmens iki 18 metų 
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ir darbingo amžiaus asmens specialieji poreikiai ir prognozuojamas greitas sveikatos 
būklės bei savarankiškumo pasikeitimas; 25.2. vieneriems metams, kai pirmą kartą ver-
tinami asmens specialieji poreikiai ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei 
savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių; 25.3. dvejiems metams, kai 
prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiau-
sius 24 mėnesius; 25.4. trejiems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis nu-
statomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims; 25.5. šešeriems metams, kai 
nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikis; 25.6. (netekęs galios); 25.7. neterminuotai, kai asmens sveikatos 
sutrikimai yra nuolatinio pobūdžio“. 

Kriterijų sąrašo 2.12 ir 2.13 punktų atitiktis teisėtų lūkesčių principui

21. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės 
principo kyla konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugu-
mo principai, kurie suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą 
ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, vyk-
dyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui. Asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal 
galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, neprieštaraujančius Konstitucijai, įgytos tei-
sės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos; teisinio reguliavimo 
pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių (Konstitucinio 
Teismo 2016  m. vasario 2  d. nutarimas). Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsau-
gos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas vals-
tybe ir teise (Konstitucinio Teismo 2003  m. kovo 4  d. nutarimas, 2009  m. rugsėjo 2  d. 
nutarimas). 

22. Valstybė turi pareigą laikytis konstitucinių teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio 
tikrumo principų taip pat ir reguliuodama Konstitucijos 52 straipsnyje nurodytus socia-
linės apsaugos visuomeninius santykius (inter alia Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 
6 d., 2013 m. vasario 22 d., 2016 m. sausio 25 d. nutarimai). Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos įstatymo 29 straipsnyje taip pat nustatyta, kad šis įstatymas ir kiti teisės aktai, 
susiję su šiuo įstatymu ir jo įgyvendinimu, neturi pabloginti asmenų, kuriems iki šio įsta-
tymo įsigaliojimo buvusia tvarka buvo nustatytas invalidumas, materialinės ir socialinės 
padėties.

23. Iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylanti valstybės pareiga užtikrinti 
teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, be kita ko, reiškia ir tai, kad įstatymų leidė-
jas, padaręs esminius galiojusio teisinio reguliavimo pakeitimus, gali nustatyti tam tikrą 
pereinamąjį teisinį reguliavimą bei terminą, iki kurio asmenys gali įgyvendinti pagal iki 
šių pakeitimų galiojusį teisinį reguliavimą įgytas teises, ir tokiu atveju nedaryti pereina-
mojo teisinio reguliavimo pakeitimų, kuriais asmenų teisinė padėtis būtų pabloginta, ne-
bent būtinybė nukrypti nuo šio reikalavimo būtų konstituciškai pateisinama siekiu už-
tikrinti svarbų viešąjį interesą (Konstitucinio Teismo 2016  m. vasario 2  d. nutarimas). 
Konstitucinis teisinės valstybės principas draudžia nepagrįstai pabloginti asmens teisinę 
padėtį, paneigti įgytas teises, ignoruoti asmens teisėtus interesus. Nepagrįstai pabloginus 
asmens teisinę padėtį galėtų būti pažeistas ir Konstitucijos 29 straipsnis, įtvirtinantis as-
menų lygiateisiškumą (Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, 2009 m. rug-
sėjo 2 d. nutarimas).
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24. Antra vertus, ne bet koks asmens padėties pablogėjimas dėl teisinio regulia-
vimo pasikeitimo gali reikšti, kad buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai. Vertinant, ar teisėti 
lūkesčiai buvo pažeisti, turi būti atsižvelgiama į tai, kad Konstitucija nesaugo ir negi-
na tokių asmens įgytų teisių, kurios savo turiniu yra privilegijos (Konstitucinio Teismo 
2004  m. gruodžio 13  d. nutarimas, 2007  m. liepos 5  d. nutarimas, 2010  m. liepos 2  d. 
sprendimas, 2014 m. liepos 3 d. nutarimas). Asmeniui teikiama socialinė parama netu-
ri sudaryti prielaidų asmeniui pačiam nesiekti gauti didesnių pajamų, nesistengti ieškoti 
galimybių užtikrinti sau ir savo šeimai žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas. 
Iš Konstitucijos įstatymų leidėjui kyla pareiga įstatymu nustatyti tokius socialinės para-
mos teikimo pagrindus ir sąlygas, socialinės paramos rūšis ir dydžius, kad būtų sudary-
tos prielaidos ir paskatos kiekvienam visuomenės nariui pagal išgales stengtis pirmiausia 
pačiam pasirūpinti savo ir savo šeimos gerove, prisidėti prie visos visuomenės gerovės 
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 7 d. nutarimas, 2015 m. ge-
gužės 26 d. nutarimas). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiški-
nęs, kad teisinio reguliavimo pasikeitimais teisėti lūkesčiai nepažeidžiami, jeigu reguliuo-
jami santykiai yra ūkiniai, kuriems būdingas rizikos elementas. Tokiais atvejais subjektai 
negali turėti teisėtų lūkesčių, kad įstatymų leidėjui naudojantis savo diskrecija esama si-
tuacija apskritai išliks nepakitusi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013  m. 
gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2834/2013). 

25. Įgaliojimai priimti tiriamus aktus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministrui ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui yra nustatyti 
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią, specialiųjų 
poreikių ir jų lygio nustatymo, specialiųjų poreikių tenkinimo tvarką ir sąlygas nustato 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Vyriausybė pavedė Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministrui priimti šiuos aktus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų 
programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 315 (Žin., 2005, Nr. 40-1290), 8 skyriaus „Darbas, šei-
ma, socialinė apsauga“ 8.21 punktu. 

26. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008  m. birželio 28  d. įsakymu  
Nr. A1-214/V-655 patvirtintoje Kriterijų sąrašo redakcijoje buvo nustatyta, kad „specia-
lusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai 
didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pa-
galba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kri-
terijus: <...> 2.12. operaciniu būdu neišgydomos arba negydytinos abiejų klubo sąnarių 
ankilozės, kurios pacientui neleidžia apsitarnauti (universiteto Ortopedijos traumatolo-
gijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu); 2.13. labai sutrikusios galūnių judėjimo 
funkcijos – hemiplegijos, paraplegijos, ryškios paraparezės, hemiparezės – sergant nervų, 
raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis, kai Bartel indeksas 25–40 balų 
(reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai  
ar kt.)“. 

27. Iki tol aptariami kriterijai buvo nustatyti atitinkamai Kriterijų sąrašo 2.13 ir 
2.14 punktuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsaky-
mu Nr. A1-120/V-346, pagal kurį „specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis  
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nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reika-
linga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį 
gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kriterijus: <...> 2.13. abiejų klubo sąnarių ankilozė 
arba ryški kontraktūra; 2.14. labai sutrikusios galūnių judėjimo funkcijos – hemiplegijos, 
paraplegijos, ryškios paraparezės, hemiparezės – nervų ir raumenų ligų atveju“. 

28. Pasikeitus Kriterijų sąraše nustatytam reguliavimui, aptariami kriterijai buvo 
papildyti naujais reikalavimais: šiuo metu galiojančioje Kriterijų sąrašo 2.12 punkto re-
dakcijoje neįtrauktas sutrikimas „abiejų klubo sąnarių ryški kontraktūra“ ir numatytos 
naujos sąlygos – pagal šį punktą specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis 
esant klubo sąnarių ankilozei gali būti nustatomas, kada ji yra (1) operaciniu būdu ne-
išgydoma arba negydytina; (2) neleidžia apsitarnauti; (3) ir tai pripažinta universiteto 
ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu. Labai sutrikusių 
galūnių judėjimo funkcijos kriterijus šiuo metu galiojančios redakcijos Kriterijų sąraše 
nustatytas 2.13 punkte, kuriame, lyginant su ankstesnėmis redakcijomis, yra nustatytos 
šios papildomos sąlygos: (1) asmens savarankiškumas pagal Bartel indeksą turi būti 25–
40 balų; (2) nugaros smegenų pažeidimas pagal Tarptautinę nugaros smegenų pažeidimo 
klasifikaciją (ASIA) yra A ar B tipo. 

29. Taigi, priėmus Kriterijų sąrašo pakeitimus, aptariami kriterijai buvo papildyti 
naujais reikalavimais ir juose neliko sveikatos sutrikimo „abiejų klubo sąnarių ryški kon-
traktūra“. Kriterijų sąraše nustačius šias sąlygas, daliai asmenų neliko pagrindo nustatyti 
specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, nors pagal ankstesnę Kriterijų sąra-
šo redakciją toks poreikis jiems buvo nustatytas ir buvo kompensuojamos su šiuo porei-
kiu susijusios išlaidos. Pasikeitus teisiniam reguliavimui šių asmenų teisinė padėtis buvo 
pabloginta – nėra pagrindo jiems nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikį, nepaisant to, kad jų sveikatos būklė nepasikeitė. Atitinkamai, sprendžiamoje by-
loje reikšminga, ar Kriterijų sąrašo pakeitimais nebuvo pažeisti teisėti lūkesčiai asmenų, 
kuriems remiantis tiriamame reguliavime įtvirtintomis sąlygomis specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis nenustatomas, nors, pagal anksčiau galiojusias Kriterijų 
sąrašo redakcijas šis poreikis buvo nustatytas.

30. Vadovaujantis aptartu teisėtų lūkesčių apsaugos principo turiniu, vienas iš 
sprendžiamoje byloje lemiančią reikšmę turinčių veiksnių yra galimai apribotos teisės 
pobūdis, šiuo atveju – teisės gauti kompensaciją už nuolatinę priežiūrą (pagalbą). Tokia 
kompensacija skiriama šį poreikį turintiems asmenims vadovaujantis Valstybinių šal-
pos išmokų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad „priežiū-
ros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos <...> neįgaliesiems, 
kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis“. 
Specialiojo poreikio sąvoka yra apibrėžta Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 
straipsnio 10 dalyje, pagal kurią tai yra specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl as-
mens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo neteki-
mo) ir nepalankių aplinkos veiksnių. Šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 
specialieji poreikiai ir jų lygis nustatomi tokiose pagrindinėse neįgaliųjų veiklos srityse: 
buityje ir asmeniniame gyvenime, ugdymo srityje, darbinėje veikloje, visuomeniniame 
gyvenime. Pagal to paties įstatymo 26 straipsnį, skiriamos finansinės pagalbos priemonių 
rūšys apima socialinę piniginę paramą, tikslines kompensacijas ir išmokas bei lengvatas; 
tikslinės kompensacijos ir išmokos skiriamos siekiant neįgaliesiems kompensuoti speci-
aliųjų poreikių tenkinimo išlaidas. Pagal vertinamo Kriterijų sąrašo 2 punktą, specialusis 
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nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai dide-
lių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) 
namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą. 

31. Šis reguliavimas leidžia matyti, kad su specialiaisiais poreikiais susijusių išlaidų 
kompensavimo paskirtis yra specifinė – ši parama yra tikslinė, be kita ko, skirta užtikrin-
ti, kad būtų patenkinti sveikatos sutrikimų turinčių asmenų poreikiai buityje ir asmeni-
niame gyvenime, ugdymo srityje, darbinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime. Teisė 
į tokią kompensaciją negali būti tapatinama su teisėtų lūkesčių apsaugai pripažįstamo-
mis išimtimis, kurioms būdingas privilegijos pobūdis. Taip pat šiuose visuomeniniuose 
santykiuose asmenys, veikdami protingai, neprivalo numatyti, kad pagal teisinį regulia-
vimą jie nebebus laikomi turinčiais specialiuosius poreikius, nors ir faktiškai jų porei-
kiai nepasikeitė (sveikatos būklė nepagėrėjo, neatsirado ortopedinių ar kitokių porei-
kiams turinčių įtakos priemonių). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo praktikoje galima rasti principą, pagal kurį, norminių teisės aktų pakeitimais turi 
būti vengiama nepagrįsto asmenų padėties bloginimo (žr., pvz., Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2003  m. kovo 4  d. nutarimą, 2003  m. gruodžio 3  d. nutarimą). 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pasisakęs, kad dėl savo svei-
katos sutrikimų įgiję tam tikras teises asmenys gali tikėtis, jog šiems sutrikimams esant 
nuolatinio pobūdžio, atitinkama teisė išliks (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2012  m. gruodžio 17  d. nutartis administracinėje byloje Nr.  A502-3135/2012). Taip pat 
Europos Žmogaus Teisių Teismas, inter alia remdamasis teisėtų lūkesčių apsaugos prin-
cipu, yra pripažinęs Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidi-
mus panašiose situacijose, kada, socialinės apsaugos srityje pasikeitus nacionalinei teisei, 
pablogėjo dėl sveikatos būklės remtinų asmenų padėtis, nors jų sveikatos būklė iš esmės 
nepasikeitė (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. spalio 12 d. sprendimas K. A. prieš 
Islandiją byloje, pareiškimo Nr. 60669/00, 2015 m. vasario 10 d. sprendimas Béláné Nagy 
prieš Vengriją byloje, pareiškimo Nr. 53080/13). 

32. Aptarti argumentai nepaneigia įstatymų leidėjo diskrecijos koreguoti tiriamą 
teisinį reguliavimą – siekdamas teisėtų tikslų, įstatymų leidėjas turi teisę imtis propor-
cingų priemonių tobulindamas teisinį reguliavimą specialiųjų poreikių nustatymo klausi-
mu, tačiau tai darydamas turi paisyti teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principų. 
Šiuo atveju Kriterijų sąrašo 2.12 ir 2.13 punktus papildydamas naujais reikalavimais, šį 
norminį teisės aktą priėmęs subjektas privalėjo atsižvelgti į lūkesčius asmenų, kuriems 
pagal ankstesnę Kriterijų sąrašo redakciją buvo nustatytas specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis – nustačius asmenims šiuos poreikius, jie gali turėti pagrįstus 
lūkesčius, kad nepasikeitus sveikatos būklei šie poreikiai bus nustatyti ir ateityje (nesant 
duomenų apie tai, kad asmuo buvo pripažintas turinčiu specialiuosius poreikius netei-
sėtai, ar apie kitas ypatingas aplinkybes). Pažymėtina, kad su teisėtų lūkesčių apsaugos 
principu yra suderinamas naujos Kriterijų sąrašo redakcijos taikymas asmenims, kurių 
specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą, arba asmenims, kurių padėties nauja Kriterijų 
sąrašo redakcija nepablogina. Tačiau Kriterijų sąrašo pakeitimus nustačiusiame įsakyme 
nenurodyta, kad šie pakeitimai netaikomi (ir turi būti vadovaujamasi ankstesne Kriterijų 
sąrašo redakcija) asmenims, kuriems anksčiau buvo nustatytas specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis ir jų padėtis pagal naują Kriterijų sąrašo redakciją yra pa-
bloginama, t.  y. pagal naują Kriterijų sąrašo redakciją nėra pagrindo nustatyti tuos pa-
čius specialiuosius poreikius. Kriterijų sąrašo pakeitimus nustačiusiame įsakyme nėra  
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nustatyta tokia pereinamoji nuostata ar kitokių priemonių, kuriomis būtų ginami minėtų 
asmenų lūkesčiai, todėl Kriterijų sąrašo 2.12 ir 2.13 punktais sudaromos prielaidos pa-
žeisti pagrįstus asmenų teisėtus lūkesčius konkrečiose situacijose nustatant asmenų spe-
cialiuosius poreikius.

33. Tarp asmenų, kurių padėtis buvo pabloginta, galėjo atsidurti ir asmenys, ku-
riems iki Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka buvo 
nustatytas invalidumas, todėl, remiantis šiais argumentais, konstatuotina, kad Kriterijų 
sąrašo 2.12 ir 2.13 punktai prieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo  
29 straipsniui. 

34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Kriterijų sąrašo 2.12 ir 2.13 punktai ta apim-
timi, kuria jie pablogina padėtį asmenų, kuriems specialusis nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikis buvo nustatytas iki jų įsigaliojimo, prieštarauja Neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos įstatymo 29 straipsniui ir teisėtų lūkesčių apsaugos reikalavimą nustatančiam 
konstituciniam teisinės valstybės principui.

Kriterijų sąrašo 2.12 punkto atitiktis neįgalumo kompensavimo principui

35. Pripažinus, kad Kriterijų sąrašo 2.12 punktas prieštarauja Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui dėl galio-
jimo laike, taip pat reikalinga iš esmės įvertinti ir jame įtvirtintos normos atitiktį aukštes-
nės galios aktams.

36. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad 
neįgaliųjų socialinė integracija organizuojama vadovaujantis neįgalumo kompensavimo 
principu, pagal kurį, neįgalumo pasekmės kompensuojamos neįgaliesiems skirtomis įvai-
riomis piniginės ir nepiniginės paramos formomis. 

37. Tiriamame Kriterijų sąrašo 2.12 punkte yra įtvirtintas specialiojo nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo kriterijus „operaciniu būdu neišgydomos arba 
negydytinos abiejų klubo sąnarių ankilozės, kurios pacientui neleidžia apsitarnauti (uni-
versiteto Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu)“. Pagal 
šį punktą specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, esant klubo sąnarių an-
kilozei, gali būti nustatomas, kada ji yra: (1) operaciniu būdu neišgydoma arba negydy-
tina; (2) pacientui neleidžia apsitarnauti; (3) ir tai pripažinta universiteto Ortopedijos 
traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimu. Sprendžiant dėl šių sąlygų ati-
tikties neįgalumo kompensavimo principui, atsižvelgtina į susijusio teisinio reguliavimo 
kontekstą.

38. Pagal Tvarkos aprašo 25 punktą, specialieji poreikiai asmenims gali būti nusta-
tomi skirtingais terminais – trumpesniam laikui, kai prognozuojamas greitas sveikatos 
būklės bei savarankiškumo pasikeitimas, ir neterminuotai, kai asmens sveikatos sutriki-
mai yra nuolatinio pobūdžio. Šie terminai gali būti tęsiami ne ilgiau kaip šešerius me-
tus. Jeigu asmens specialieji poreikiai nesikeičia, po šešerių metų specialiųjų poreikių ter-
minas nustatomas neterminuotai (Tvarkos aprašo 26 p.). Taip pat, pagal Tvarkos aprašo  
27 punktą, specialieji poreikiai būna vertinami pakartotinai: (1) baigiantis nustatytam 
specialiųjų poreikių terminui; (2) pasikeitus asmens sveikatos būklei; (3) asmeniui ar 
tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus priimtu sprendimu; (4) jeigu atlikus Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą  
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paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai; (5) vykdant Ginčų komisijos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą. 

39. Šios nuostatos leidžia matyti, kad specialieji poreikiai gali būti nustatomi ir ter-
minuotai, kada sveikatos sutrikimas yra laikinas. Kai kuriais atvejais asmuo dėl sveikatos 
sutrikimų faktiškai gali turėti specialių poreikių, bet jie ilgainiui gali išnykti gydant svei-
katos sutrikimą, atradus naujas ortopedines ar kitokias technologijas. Tai, kad Tvarkos 
aprašo 27 punkte nustatyta, jog specialieji poreikiai vertinami pakartotinai, be kita ko, 
baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui ar pasikeitus asmens sveikatos bū-
klei, reiškia, jog kai kuriais atvejais specialieji poreikiai gali būti nustatomi ir jeigu juos 
lemiantis sveikatos sutrikimas yra pagydomas. 

40. Kriterijų sąrašo 2.12 punkte nustatytas reikalavimas, kad specialusis poreikis 
esant klubo sąnarių ankilozei gali būti nustatomas, kada ji yra operaciniu būdu neišgy-
doma arba negydytina, sudaro kliūtis nustatyti ir kompensuoti specialiuosius poreikius 
asmenims, kurie juos faktiškai turi, bet ateityje šiuos poreikius lemiantis sveikatos su-
trikimas gali būti išgydytas. Tai nėra suderinama su šių santykių reguliavime įtvirtinta 
galimybe nustatyti specialiuosius poreikius laikinai bei su specialiųjų poreikių nustaty-
mo ir susijusių išlaidų kompensavimo koncepcijos tikslais. Kaip buvo minėta, su speci-
aliaisiais poreikiais susijusių išlaidų kompensavimo paskirtis yra specifinė – ši parama 
yra tikslinė, be kita ko, skirta užtikrinti, kad būtų patenkinti sveikatos sutrikimų turinčių 
asmenų poreikiai buityje ir asmeniniame gyvenime, ugdymo srityje, darbinėje veikloje, 
visuomeniniame gyvenime. Vien aplinkybė, kad ateityje tokių poreikių asmuo nebeturės, 
savaime neturi būti pagrindas atsisakyti asmeniui nustatyti specialiuosius poreikius ir 
kompensuoti su jais susijusias išlaidas. Kriterijų sąrašo 2.12 punkte įtvirtinus sąlygą, kad 
specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas tik, kada klubo sąnarių 
ankilozė yra operaciniu būdu neišgydoma arba negydytina, yra nepagrįstai sudaromos 
prielaidos tinkamai nekompensuoti neįgalumo pasekmių asmenims, kurie faktiškai turi 
specialiuosius poreikius dėl klubo sąnarių ankilozės, bet ji yra operaciniu būdu išgydoma 
arba gydytina. 

41. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Kriterijų sąrašo 2.12 punk-
tas ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikis dėl abiejų klubo sąnarių ankilozės nustatomas tik, kada ji yra neišgydoma arba 
negydytina, prieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtin-
tam neįgalumo kompensavimo principui.

Kriterijų sąrašo 2.12 punkto atitiktis lygiateisiškumo principui

42. Sprendžiamoje byloje vertinama Kriterijų sąrašo 2.12 punkto atitiktis 
Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui. 

43. Konstitucijos 29 straipsnyje yra nurodyta, kad įstatymui, teismui ir kitoms vals-
tybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs; žmogaus teisių negalima varžyti 
ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Šiame straipsnyje įtvirtintas konstitucinis as-
menų lygybės įstatymui principas reikalauja, kad įstatymuose pagrindinės teisės ir parei-
gos būtų įtvirtintos visiems vienodai; šis principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti 
traktuojamam vienodai su kitais, įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia 
iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai, bet nepaneigia to, kad įstatymu 
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gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esan-
čių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas 
būtų pažeistas, jeigu tam tikri asmenys ar jų grupės būtų traktuojami skirtingai, nors 
tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas 
būtų objektyviai pateisinamas (inter alia Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 27 d. nu-
tarimas, 2013 m. vasario 15 d. nutarimas, 2013 m. gegužės 30 d. nutarimas). 

44. Kriterijų sąrašo 2.12 punkte yra įtvirtinta sąlyga, kad specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas tik, kada klubo sąnarių ankilozė yra operaci-
niu būdu neišgydoma arba negydytina, ir atsižvelgimas į šį veiksnį nustatant specialiuo-
sius poreikius yra nesuderinamas su šių santykių reguliavime įtvirtinta galimybe nusta-
tyti specialiuosius poreikius laikinai bei su specialiųjų poreikių nustatymo ir susijusių 
išlaidų kompensavimo koncepcijos tikslais. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo  
24 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad specialieji neįgaliųjų poreikiai ir jų lygis nustato-
mi ir specialieji poreikiai tenkinami neatsižvelgiant į neįgaliųjų amžių, neįgalumo lygį ar 
darbingumo lygį ir siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes visose gyvenimo srityse. 
Tai taip pat patvirtina, kad specialiųjų poreikių laikinumas neturi būti lemiantis veiksnys, 
nustatant specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį.

45. Vadovaujantis aptariama Kriterijų sąrašo 2.12 punkto sąlyga, specialusis nuo-
latinės priežiūros (pagalbos) poreikis turi būti nustatomas asmenims, kuriems diagno-
zuota operaciniu būdu neišgydoma arba negydytina klubo sąnario ankilozė, ir turi būti 
nenustatomas asmenims, kuriems diagnozuota išgydoma klubo sąnario ankilozė. Tačiau, 
kol asmeniui šis sveikatos sutrikimas nėra išgydytas, jis gali faktiškai turėti tokios pačios 
apimties specialiuosius poreikius (buityje, asmeniniame gyvenime, ugdymo srityje, dar-
binėje veikloje, visuomeniniame gyvenime ir pan.), kaip ir asmuo, kuriam klubo sąna-
rio ankilozė yra operaciniu būdu neišgydoma arba negydytina. Dėl to susiklosto padėtis, 
kurioje vieniems tam tikrus poreikius turintiems asmenims specialieji poreikiai turi būti 
nustatomi ir kompensuojamos su jais susijusios išlaidos, o kitiems faktiškai tokius pačius 
poreikius turintiems asmenims – ne. 

46. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad Kriterijų sąrašo 2.12 punk-
te nustačius, kad specialieji poreikiai nustatomi asmenims, atsižvelgiant į tai, ar jiems 
klubo sąnarių ankilozė yra operaciniu būdu neišgydoma, negydytina, asmenys atsiduria 
nelygioje padėtyje prieš įstatymus dėl veiksnio, kuris nepateisina tokio nevienodo trakta-
vimo, ir tuo yra pažeidžiamas Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygiateisiš-
kumo principas.

Kriterijų sąrašo 2.13 punkto atitiktis neįgalumo kompensavimo principui

47. Nustačius Kriterijų sąrašo 2.13 punkto neatitikimą Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos įstatymo 29 straipsniui, teisinės valstybės principui dėl netinkamai apibrėžto šio 
punkto nuostatų galiojimo laike, išplėstinė teisėjų kolegija taip pat iš esmės vertina ir jo 
turinio atitiktį Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįga-
lumo kompensavimo principui.

48. Kaip buvo minėta, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio  
7 punkte nustatyta, kad neįgaliųjų socialinė integracija organizuojama vadovaujantis neį-
galumo kompensavimo principu, pagal kurį, neįgalumo pasekmės kompensuojamos neį-
galiesiems skirtomis įvairiomis piniginės ir nepiniginės paramos formomis. 
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49. Kriterijų sąrašo 2.13 punkte nustatyta, kad specialusis nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos 
sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asme-
ninį ir socialinį gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kriterijus labai sutrikusios galūnių 
judėjimo funkcijos: hemiplegijos, ryškios paraparezės, hemiparezės – sergant nervų, rau-
menų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis, kai Bartel indeksas 25–40 balų (rei-
kalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.); 
paraplegijos ar tetraplegijos, kai nugaros smegenų pažeidimas pagal Tarptautinę nugaros 
smegenų pažeidimo klasifikaciją (ASIA) yra A ar B tipo.

50. Kreipimesi dėl norminio akto teisėtumo Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas abejonę Kriterijų sąrašo 2.13 punkto atitiktimi neįgalumo kompensavimo prin-
cipui grindžia šiame punkte įtvirtintos sąlygos – 25–40 balų Bartel indekso – trūkumais. 
Teismo kreipimesi nurodoma, kad kai kurių sveikatos sutrikimų atveju Bartel indekso 
metodika nepatikimai atspindi tikruosius asmens specialiuosius poreikius, ji yra netiksli, 
todėl reikalavimas remtis šia metodika prieštarauja neįgalumo kompensavimo principui. 

51. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos so-
cialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 196/40 buvo 
patvirtinta Savarankiškumo įvertinimo Barthel indeksu metodika (toliau – ir Bartel in-
dekso metodika), kurioje nurodyta, jog Bartel indeksas yra „žmogaus galimybių matas, 
įvertinantis jo sugebėjimą savarankiškai veikti bei apsitarnauti <...> indeksas pirmiausia 
padeda įvertinti savarankiškumą ir judrumą. Vertingas šis indeksas ir tuo, kad nurodo, 
kiek reikia padėti ligoniui, kad jis laiku galėtų atlikti tam tikrą veiksmą“. Šioje Bartel in-
dekso metodikoje naudojami kriterijai yra savarankiškumas maitinantis, judėjimas nuo 
invalido vežimėlio į lovą ir atgal, gebėjimas pasirūpinti asmens higiena, naudotis tualetu, 
maudytis, vaikščioti lygiu paviršiumi, judėjimas su invalido vežimėliu (jei yra reikalinga), 
užlipimas bei nusileidimas laiptais, apsirengimas ir nusirengimas, žarnyno funkcijos kon-
trolė ir šlapimo pūslės funkcijos kontrolė.

52. Šie kriterijai leidžia matyti, kad Bartel indekso metodika yra skirta nustatyti, ar 
asmuo turi specialių poreikių buityje, asmeniniame gyvenime ir susijusiose srityse. Tai 
atitinka ir specialiųjų poreikių nustatymo bei su jais susijusių išlaidų kompensavimo tiks-
lus. Kriterijų sąrašo 2.13 punkte nėra nustatytas konkretus indeksas pagal Bartel indekso 
metodiką, o pateikiamas tam tikras intervalas – nuo 25 iki 40 balų, kas atlygina potenci-
alius metodikos netikslumus. Teisinis reguliavimas taip pat vertintojui palieka diskreci-
ją skiriant balus pagal kiekvieną metodikos kriterijų bei diskreciją remtis kitais Kriterijų 
sąrašo 2 punkte nurodytais kriterijais. Be to, Tvarkos aprašo 13.3 punkte nustatyta, kad, 
esant pagrįstų abejonių dėl Bartel indekso įvertinimo, Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybos specialistai, turintys teisę vertinti Bartel indeksą, įvertina asmens savaran-
kiškumą ir tai pažymi Specialiųjų poreikių vertinimo akte. Jeigu atliekant vertinimą buvo 
nustatyti esminiai Bartel indekso vertinimo skirtumai, Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnyba apie tai informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigą bei prašo pateikti 
Bartel indekso vertinimą pagrindžiančius dokumentus ir (ar) išaiškinimus. Esant reika-
lui, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl pakartotinio Bartel indekso įvertini-
mo dalyvaujant ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos specialistams. Kriterijų 
sąrašo 2.13 punkte Bartel indekso reikalavimas yra taikomas, kada asmenims yra labai 
sutrikusios galūnių judėjimo funkcijos – hemiplegijos, ryškios paraparezės, hemipare-
zės – sergant nervų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis. Pagal Bartel  
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indekso metodiką vertinami veiksniai gali tinkamai atspindėti asmens specialiuosius po-
reikius, kuriuos lemia šie sutrikimai, todėl ši metodika yra patikima priemonė asmens 
specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymui. Taigi Kriterijų sąra-
šo 2.13 punktas tiek, kiek jis yra susijęs su konkrečia individualia byla, kurioje pateiktas 
kreipimasis yra nagrinėjamas sprendžiamoje byloje, yra suderinamas su neįgalumo kom-
pensavimo principu.

53. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad Kriterijų sąrašo 2.13 punk-
tas ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikis dėl labai sutrikusios galūnių judėjimo funkcijos: hemiplegijos, ryškios parapare-
zės, hemiparezės – sergant nervų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligo-
mis, nustatomas tik, kai Bartel indeksas yra 25–40 balų, neprieštarauja Neįgaliųjų socia-
linės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįgalumo kompensavimo principui.

Tvarkos aprašo 25 punkto atitiktis teisinės valstybės principui

54. Sprendžiamoje byloje taip pat tiriama Tvarkos aprašo 25 punkto atitiktis kons-
tituciniam teisinės valstybės principui. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad drau-
džiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali 
būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais ir žemesnės galios teisės aktuose 
draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštes-
nės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2005 m. sausio 19 d. nutarimas, 2005 m. 
rugsėjo 20  d. sprendimas, 2007  m. lapkričio 13  d. nutarimas, 2012  m. balandžio 18  d. 
nutarimas ir kt.). Pareiga priimti poįstatyminius aktus, būtinus įstatymams įgyvendin-
ti, kyla tiesiogiai iš Konstitucijos, o esant įstatymų leidėjo pavedimui – ir iš įstatymų bei 
Seimo nutarimų dėl įstatymų įgyvendinimo. Be kita ko, Konstitucinis Teismas, aiškinda-
mas konstitucinį teisinės valstybės principą, yra konstatavęs ir tai, kad tais atvejais, kai 
Konstitucijoje nereikalaujama tam tikrų joje nurodytų santykių reguliuoti būtent įsta-
tymu ir kai pagal Konstituciją tokių santykių reguliavimas nėra priskirtas kitų valstybės 
valdžią vykdančių institucijų, inter alia Vyriausybės, išimtinei kompetencijai, įstatymų 
leidėjas gali įstatyme nustatyti ir tai, kad tam tikrus santykius reguliuoja Vyriausybė ar 
jos įgaliota institucija (Konstitucinio Teismo 2014  m. gegužės 9  d. nutarimas, 2007  m. 
gegužės 5 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad poįstatyminiais teisės 
aktais galima reglamentuoti socialinės apsaugos, socialinės paramos santykius reguliuo-
jančių įstatymų įgyvendinimo tvarką; socialinės apsaugos, socialinės paramos santykių 
poįstatyminis teisinis reguliavimas gali apimti atitinkamų procedūrų nustatymą, taip 
pat tokį įstatymais grindžiamą teisinį reguliavimą, kai poreikį įstatymų nustatytą teisi-
nį reguliavimą detalizuoti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose objektyviai 
lemia būtinumas teisėkūroje remtis specialiomis žiniomis ir specialia (profesine) kom-
petencija tam tikroje srityje, tačiau poįstatyminiu teisiniu reguliavimu negalima nustaty-
ti asmens teisės į socialinę paramą atsiradimo sąlygų, taip pat riboti šios teisės apimties 
(Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d., 2007 m. gegužės 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 
2012 m. spalio 31 d. nutarimai).

55. Įgaliojimai priimti Tvarkos aprašą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministrui ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui yra nustatyti 
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią specialiųjų 
poreikių ir jų lygio nustatymo, specialiųjų poreikių tenkinimo tvarką ir sąlygas nustato 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Vyriausybė pavedė Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministrui priimti šiuos aktus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų 
programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 315 (Žin., 2005, Nr. 40-1290), 8 skyriaus „Darbas, šei-
ma, socialinė apsauga“ 8.21 punktu.

56. Tvarkos aprašo 25 punkte yra nustatyta, kad specialieji poreikiai gali būti nu-
statomi tokiais terminais: 25.1. šešiems mėnesiams, kai pirmą kartą vertinami asmens iki 
18 metų ir darbingo amžiaus asmens specialieji poreikiai ir prognozuojamas greitas svei-
katos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas; 25.2. vieneriems metams, kai pirmą kartą 
vertinami asmens specialieji poreikiai ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės 
bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių; 25.3. dvejiems metams, 
kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per arti-
miausius 24 mėnesius; 25.4. trejiems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis 
nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims; 25.5. šešeriems metams, kai 
nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikis; 25.6. (Neteko galios) 25.7. neterminuotai, kai asmens sveikatos 
sutrikimai yra nuolatinio pobūdžio. Abejonė šio punkto teisėtumu sprendžiamoje bylo-
je grindžiama teisinės valstybės principo elementu, draudžiančiu poįstatyminiu teisiniu 
reguliavimu nustatyti asmens teisės į socialinę paramą atsiradimo sąlygų, taip pat riboti 
šios teisės apimties. 

57. Kaip galima matyti iš tiriamo punkto turinio, jame yra nustatyti terminai ir kai 
kurios sąlygos asmens specialiųjų poreikių nustatymui. Teismų praktikoje buvo ne kartą 
pripažinta, kad panašūs poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtinti ribojimai yra neteisėti 
ir tam tikras terminas, kuriam skiriama ir teikiama (mokama) asmeniui tam tikra so-
cialinė parama, inter alia kriterijai, pagal kuriuos šie terminai diferencijuojami, yra vie-
na iš įstatymais nustatytos socialinės paramos skyrimo ir teikimo sąlygų (Konstitucinio 
Teismo 2009  m. rugsėjo 2  d. nutarimas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2012 m. gruodžio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I552-23/2012). Tiriamame 
Tvarkos aprašo punkte yra nurodyti tokie terminai ir jų diferencijavimo sąlygos – tai 
reiškia, kad šiuo punktu yra nustatomos teisės į socialinę paramą, išplaukiančios iš 
Konstitucijos bei įstatymų, įgyvendinimo sąlygos. Pagal Konstitucinio Teismo jurispru-
denciją, tokias sąlygas nustatant poįstatyminiu aktu, yra pažeidžiamas aptartas iš kons-
titucinio teisinės valstybės principo kylantis reikalavimas, kad asmens teisės į tam tikrą 
įstatymų nustatytą socialinę paramą atsiradimo ir įgyvendinimo sąlygos, tarp jų – termi-
nai, kuriais yra ribojama ši teisė, – gali būti nustatytos tik įstatymu.

58. Atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 25 punkte nustatyto teisinio reguliavimo esmę, 
turinį bei sukeliamas teisines pasekmes, jis gali būti įtvirtintas tik įstatymu, todėl Tvarkos 
aprašo 25 punktas pripažintinas prieštaraujančiu konstituciniam teisinės valstybės 
principui.

VI.

59. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 117 straipsnio 1 dalį administra-
cinio teismo sprendimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo 
neteisėtu ir jo panaikinimo skelbiamas Teisės aktų registre.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 
straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-
120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), 
lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir trans-
porto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo (2008 m. birželio 28 d. 
įsakymo Nr.  A1-214/V-655 redakcija, Žin., 2018, Nr.  75-2995) 2.12 punktas ta apimti-
mi, kuria jis pablogina padėtį asmenų, kuriems specialusis nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikis buvo nustatytas iki jo įsigaliojimo, prieštarauja konstituciniam teisinės 
valstybės principui ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo  
29 straipsniui.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-
120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), 
lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir trans-
porto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo (2008 m. birželio 28 d. 
įsakymo Nr. A1-214/V-655 redakcija, Žin., 2018, Nr. 75-2995) 2.12 punktas ta apimtimi, 
kuria jame nustatyta, kad specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl abiejų 
klubo sąnarių ankilozės nustatomas tik kada ji yra neišgydoma arba negydytina, prieš-
tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui ir Lietuvos Respublikos neįga-
liųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįgalumo kompensavimo 
principui.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005  m. gegužės 4  d. įsakymu  
Nr.  A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pa-
galbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 
ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo (2013 m. vasario 
7 d. įsakymo Nr. A1-48/V-158 redakcija, Žin., 2013, Nr. 16-796) 2.13 punktas ta apim-
timi, kuria jis pablogina padėtį asmenų, kuriems specialusis nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikis buvo nustatytas iki jo įsigaliojimo, prieštarauja konstituciniam teisinės 
valstybės principui ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo  
29 straipsniui.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005  m. gegužės 4  d. įsakymu  
Nr.  A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pa-
galbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 
ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo (2013 m. vasario 
7 d. įsakymo Nr. A1-48/V-158 redakcija, Žin., 2013, Nr. 16-796) 2.13 punktas ta apim-
timi, kuria jame nustatyta, kad specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl 
labai sutrikusios galūnių judėjimo funkcijos: hemiplegijos, ryškios paraparezės, hemi-
parezės – sergant nervų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis, nusta-
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tomas tik, kai Bartel indeksas yra 25–40 balų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos neįga-
liųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam neįgalumo kompensavimo 
principui.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005  m. gegužės 4  d. įsakymu  
Nr.  A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pa-
galbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo (2012 m. kovo 
20 d. įsakymo Nr. A1-161/V-228 redakcija, Žin., 2012, Nr. 37-1856) 25 punktas priešta-
rauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.8. dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009  m. gruodžio 17  d. sprendimo 
nr.  t-369 „dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ 1.2.2 punkto teisėtumo

Aplinkybė, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija tik 2011 m. liepos 
29 d. nutarimu patvirtino Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičia-
vimo tvarkos aprašą, nereiškia, kad iki jo patvirtinimo kainos už specifinę ir padidėjusią 
taršą neturėjo būti skaičiuojamos, ar tokių kainų derinimas su šia komisija nėra privalo-
mas. Metodikos dėl kokios nors specifinės nuotekų rūšies tvarkymo paslaugų kainų skai-
čiavimo nebuvimas savaime nereiškia, kad šios specifinės nuotekų rūšies tvarkymo pas-
laugų kainų skaičiavimas (taip pat ir šio skaičiavimo tvarka) paliekamas viešojo vandens 
tiekėjo ar atitinkamos savivaldybės tarybos diskrecijai. 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme 
įtvirtintas principas „teršėjas moka“ reiškia, kad paprasti abonentai (vartotojai) moka vie-
nodą nustatytą nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, o tie vartotojai, kurių nuotekų tarša 
yra padidėjusi ir / arba specifinė, moka didesnę nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, pri-
klausomai nuo taršos lygio. Kadangi nustatytas teisinis reglamentavimas įpareigoja su 
Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija derinti vandens tiekimo ir nuotekų, ne-
viršijančių leistinų taršos koncentracijų, [tvarkymo paslaugų] kainas, tai vandens tiekimo 
ir nuotekų už padidintą ir specifinę taršą [tvarkymo paslaugų] kainos, atsižvelgiant į jų 
pavojingumą, privalo būti derinamos su šia komisija. Tokiu būdu yra užtikrinamas minė-
tame įstatyme įtvirtintų kainos skaičiavimo ir „teršėjas moka“ principų tinkamas įgyvendi-
nimas. Be to, valstybinė padidėjusios ir (ar) specifinės taršos nuotekų kainodaros kontrolė 
turi užtikrinti ir vartotojų teisių apsaugą. 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009  m. gruodžio 17  d. sprendimo Nr.  T-369 
„Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų nustatymo“ 1.2.2. punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto, 22 straipsnio 5 dalies nuos-
tatoms dėl nuotekų tvarkymo kainų nustatymo principų ir tvarkos. 
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Administracinė byla Nr. A-1957-492/2015
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00535-2014-6
Procesinio sprendimo kategorijos: 17.2; 78.1

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

2016 m. sausio 4 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės 
(pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens UAB „TDL oda“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių 
apygardos administracinio teismo 2015  m.  sausio 26  d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal Šiaulių apylinkės teismo prašymą ištirti, ar 2009 m. gruodžio 17 d. Šiaulių 
miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr.  T-369 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geria-
mojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ 1.2.2. punktas 
atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 
11 straipsnio 3 punkto, 22 straipsnio 3, 4, 5 dalių nuostatas dėl nuotekų tvarkymo kainų 
nustatymo principų ir tvarkos.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė: 
I.

Pareiškėjas Šiaulių apylinkės teismas 2014  m. kovo 13  d. nutartimi kreipėsi į 
Šiaulių apygardos administracinį teismą, nurodydamas, kad atsakovui uždarajai akcinei 
bendrovei „TDL oda“ (toliau – ir UAB „TDL oda“) kilo abejonių dėl norminio adminis-
tracinio akto dalies teisėtumo. 2010 m. rugsėjo 16 d. tarp uždarosios akcinės bendrovės 
„Šiaulių vandenys“ (toliau – ir UAB „Šiaulių vandenys“) ir UAB „TDL oda“ buvo suda-
ryta „Nuotekų tvarkymo sutartis“ Nr. 81215, pagal kurią geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos geria-
mojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
UAB „Šiaulių vandenys“, nustatydamas nuotekų tvarkymo kainas, rėmėsi 2009 m. gruo-
džio 17 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-369 „Dėl UAB „Šiaulių 
vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ 
(toliau – ir Sprendimas). Byloje ginčas kilo, ar Sprendimo 1.2.2 punktas, kuriame nusta-
tyta nuotekų tvarkymo kaina „nuotekų tvarkymo, kai teršalų kiekis nuotekose neviršija 
leistinų koncentracijų, – BDS7 iki 287,5 mg O2/l – 2,58 Lt/m3; kai nuotekų užterštumas 
viršija BDS7 – 287,5 mg O2/l, padidėjęs nuotekų tvarkymo tarifas didinamas po 0,10 Lt 
už kubinį metrą nuotekų užterštumui padidėjus pagal BDS7 už kiekvienus papildomus 
57,5 mg O2/1“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir GVTNT Įstatymas) 11  straipsniui, 22 straipsnio 3, 
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4 ir 5 dalims. Sprendimu nustatytos geriamojo vandens ir nuotekų pardavimo kainos 
nėra suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, nėra patikrintas 
tokių kainų nustatymo pagrįstumas, atitiktis paslaugų kainodaros principams, pažeidžia-
mas abonento teisėtas interesas mokėti kainą, apskaičiuotą vadovaujantis teisės aktais. 
Šiaulių apylinkės teismo manymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009  m. gruo-
džio 17  d. sprendimu Nr.  T-369 dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tieki-
mo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 1.2.2  punktas galimai neatitinka 
GVTNT Įstatymo 11 straipsnio 3 punkte nustatytos paslaugų nustatymo tvarkos. Pagal 
GVTNT Įstatymo 22 straipsnį, kainos gali būti diferencijuojamos pagal atskiras abonentų 
kategorijas, atsižvelgiant į kriterijus, susijusius su būtinosiomis sąnaudomis, reikalingo-
mis vandeniui tiekti ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti tam tikros kategorijos abo-
nentams. Nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi priklausyti nuo abonento išleidžiamų 
teršalų kiekio ir taršos pobūdžio, skaičiuojamos atskiroms geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo veiklos dalims, kurias, ne trumpesniam nei 3 metų terminui, nusta-
to Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, įvertinusi investicijų atsipirkimo ir 
veiklos išlaidų pagrįstumą. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai Įstatymu 
suteikti dideli įgaliojimai, todėl teismui kilo abejonių, ar Sprendimo 1.2.2 punktas atitin-
ka GVTNT Įstatymo 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatas.

Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į prašymą (I  t., 
b. l. 111–116) paaiškino, kad GVTNT Įstatymo 22 straipsnio 3 dalis nustato, kad viešų-
jų vandens tiekėjų teikiamos geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų 
kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo vandens tieki-
mo veikla. Tai reiškia, kad turi būti užtikrintas ilgalaikis infrastruktūros eksploatavimas 
bei sudarytos priimtinos sąlygos naudotis viešuoju geriamojo vandens tiekimu ir nuo-
tekų tvarkymu. Šio straipsnio 4 dalis numato, kad kainos gali būti diferencijuojamos, at-
sižvelgiant į sąnaudas vandeniui tiekti ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti. Nuotekų 
paslaugų kainos turi priklausyti nuo abonento išleidžiamų paslaugų kiekio ir taršos po-
būdžio. Viešieji vandens tiekėjai geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kai-
nas nustato suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – ir 
Komisija) bei vadovaudamiesi Geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo pas-
laugų kainų nustatymo metodika (toliau – ir Metodika). Komisija kontroliuoja, ar savi-
valdybių tarybų nustatytos kainos atitinka Metodiką bei GVTNT Įstatymo 22 straipsnio  
4 dalyje nustatytus principus. Kadangi Komisija ginčijamo sprendimo neskundė ir nepa-
naikino, vadinasi jis yra teisėtas ir pagrįstas. Metodikos 53.10 ir 53.15 punktuose nusta-
tyta, kad nuotekų tvarkymo kaina nustatoma taip, kad įmonei būtų padengtos nuotekų 
surinkimo, valymo, dumblo tvarkymo sąnaudos ir mokestis už taršą. Abonentams, kurių 
mokestis yra didesnis ir (arba) specifinės taršos, skaičiuojama papildoma padidintos ir 
(arba) specifinės taršos kaina. 

Pažymėjo, kad ginčijamas Sprendimas buvo suderintas su Komisija, buvo gautas 
2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos nutarimas Nr. 03-225 „Dėl uždarosios akcinės bendro-
vės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ 
(toliau – ir 2009 m. lapkričio 27 d. nutarimas). Komisija 2002 m. sausio 3 d. raštu Nr. 01-
07-7 yra informavusi Šiaulių miesto savivaldybę, kad ji nederina padidintos ir specifinės 
taršos nuotekų dydžių.

Trečiasis suinteresuotas asmuo „TDL ODA“ atsiliepimu (I  t., b.  l. 77–81) nurodė, 
kad atsakovas neturi teisės vienašališkai nustatyti rinkliavos už padidėjusią taršą tuo  
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pažeisdamas GVTNT Įstatymo 22 straipsnyje nustatytus principus, be to, pagal GVTNT 
Įstatymo 22 straipsnio 5 dalį, kainos turi būti suderintos su Komisija. 2009 m. lapkričio 
27 d. nutarimo 1.2.2. punktu visiems abonentams buvo nustatyta vienoda kaina, tačiau 
atsakovas ginčijamu Sprendimu nustatė diferencijuotas kainas, atsižvelgdamas į teršalų 
kiekio koncentraciją, tačiau toks diferencijavimas nebuvo suderintas su Komisija. Be to, 
ginčijamame Sprendime nenurodyta, kuo vadovaujantis atsakovas nustatė leistiną teršalų 
koncentraciją. Nebuvo atsižvelgta nei į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
gegužės 17 d. įsakymu Nr. Dl-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento 5.7 punk-
tą, kuriame nustatyta, kad GE (gyventojų ekvivalentas) per parą yra 70 g BDS7, 12 g 
N (Bendras azotas), 2,7 g P (Bendras fosforas), nei į Lietuvos standarto LST EN 1085, 
2007  m.  liepa (toliau – standartas) 1050 punktą, kuriame nurodoma, kad ekvivalentiš-
kumo pagrindas užterštumo apskaičiavimui iš ne buitinių vartotojų pagal ES direktyvą 
atitinka 60 g/(d žm) BDS5 vertę.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
(I t., b. l. 83–85) atsiliepime nurodė, kad Komisija 2009 m. gruodžio 21 d. nutarimu O3-92 
patvirtino Metodiką, kurios 36 punkte įtvirtino kainų skaičiavimo ypatumus, atsižvel-
giant į padidėjusios ir specifinės taršos nuotekas. Komisija 2011 m. liepos 29 d. nutarimu 
 Nr. O3-217 patvirtino Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę trąšą skaičia-
vimo tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas), atsižvelgusi į Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-888/2011, 
kurioje konstatuota, kad situacija, kai nėra atitinkamų nuotekų valymo kainų skaičiavimo 
metodikos, yra ydinga. Priėmus minėtą Aprašą, nuotekų tvarkymo kaina skaičiuojama 
atsižvelgiant į faktinę taršą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių vandenys“ atsiliepime (I t., b. l. 180–
186) paaiškino, kad nors Komisija nederino kainos už padidėjusią ir specifinę taršą, ta-
čiau ji būdavo informuojama apie pajamas, gaunamas už padidintą ir specifinę taršą. 
2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos nutarimu buvo atsižvelgta į šias pajamas ir kaina su-
mažinta 11 centų. UAB „Šiaulių vandenys“ Komisijai pranešė apie ginčijamu Sprendimu 
nustatytą kainą su jos pagrindimu ir negavo jokių pretenzijų, kartą per metus teikdavo 
ataskaitą apie veiklos informaciją.

Pažymėjo, kad Šiaulių miesto savivaldybė nustatė laisvesnį leistinos taršos norma-
tyvą abonentams, nei tuo metu buvę projektiniai Šiaulių miesto nuotekų valymo įren-
ginių pajėgumai. Nuotekų valymo dumblo kiekį labiausiai veikia biologinio deguonies 
suvartojimo parametras. Visi kiti parametrai buvo apmokestinti 2001 m. lapkričio 22 d. 
Šiaulių miesto savivaldybės sprendimu Nr. 307 „Dėl nuotekų valymo paslaugų kainų“. Be 
to, UAB „TDL oda“ neteisingai apskaičiuoja „bazinius“ teršiančiųjų medžiagų koncentra-
cijų dydžius.

II.

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015  m. sausio 26  d. nusprendė, kad 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl 
UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 
nustatymo“ 1.2.2. punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tieki-
mo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto, 22 straipsnio 3, 4, 5 dalių nuos-
tatoms dėl nuotekų tvarkymo kainų nustatymo principų ir tvarkos.
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Teismas nustatė, kad viešasis vandens tiekėjas turi, pirmiausia besivadovaudamas 
paslaugų kainų nustatymo metodika, apskaičiuoti tiekiamo geriamojo vandens ir teikia-
mų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, o po to, suderinęs su Komisija, teikti šias kainas 
tvirtinti atitinkamos savivaldybės tarybai. Metodika ginčijamo sprendimo patvirtinimo 
laikotarpiu nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos 
nereglamentavo. Pažymėjo, kad skaičiuojant specifinę kainą, kurios neapima Metodika 
ar kitas jos kainos skaičiavimą reglamentuojantis teisės aktas, būtina laikytis bendrų 
GVTNT Įstatyme įtvirtintų kainos skaičiavimo principų, inter alia paslaugų kaina turi 
būti pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo vandens tiekimo veikla 
(Įstatymo 22  str. 3  d.), paslaugų kaina nustatoma vadovaujantis nediskriminavimo, są-
naudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas moka“; kainos gali būti diferencijuo-
jamos pagal atskiras abonentų (vartotojų) kategorijas, atsižvelgiant į kriterijus, susijusius 
su būtinosiomis sąnaudomis, reikalingomis vandeniui patiekti ir (arba) nuotekų tvarky-
mo paslaugoms teikti tam tikros kategorijos abonentams (vartotojams); nuotekų tvarky-
mo paslaugų kainos turi priklausyti nuo abonento (vartotojo) išleidžiamų teršalų kiekio 
ir taršos pobūdžio (Įstatymo 22 str. 4 d.). Viešasis vandens tiekėjas, tinkamai apskaičiavęs 
atitinkamą nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, privalo vykdyti kitą pareigą – suderinęs 
su Komisija, teikti šias kainas tvirtinti atitinkamos savivaldybės tarybai (Įstatymo 22 str. 
5 d.).

Teismas nustatė, kad Komisija 2009 m. lapkričio 25 d. pažymoje „Dėl uždarosios 
akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų derinimo“ Nr.  05-301 atsižvelgė į pajamas, kurias UAB „Šiaulių vande-
nys“ gauna už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekas ir atitinkamai sumažino vieno 
kubinio metro (m3) nuotekų tvarkymo kainą 0,11 Lt. Komisija, tvirtindama UAB „Šiaulių 
vandenys“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas 2009  m. lapkričio 
27 d. nutarimu, gavo iš tiekėjo duomenis, kad į nuotekų tvarkymo kainą yra įskaičiuo-
tas Bendrojo azoto ir Bendrojo fosforo taršos valymas. UAB „Šiaulių vandenys“ pateikė 
Komisijai duomenis apie vidutinę metinę teršalų koncentraciją atitekančiose bei išlei-
džiamose nuotekose bei apie metinius išvalytus teršalų kiekius. Komisija, derindama kai-
ną, atsižvelgė į pajamas, kurias tiekėjas gauna už padidėjusios ir specifinės taršos nuote-
kų tvarkymą. Atsižvelgus į tiekėjo gaunamas pajamas už padidėjusios ir specifinės taršos 
nuotekų tvarkymą, vieno kubinio metro vandens kaina sumažėjo 11 centų. UAB „Šiaulių 
vandenys“ informavo Komisiją 2009  m. gruodžio 23  d. raštu Nr.  S-4809 apie 2009  m. 
gruodžio 17  d. Sprendimą, kuri kainų nustatymo pažeidimų nenustatė. Pažymėjo, kad 
byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog kainų projektas prieš pateikiant jį tvirtinti savi-
valdybei, buvo teikiamas derinti Komisijai. Teismas darė išvadą, kad objektyviai buvo ir 
yra įmanoma, vadovaujantis Įstatyme nustatytomis bendromis nuostatomis, apskaičiuoti 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainą abonentams už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą 
asmenims, net ir nesant atitinkamos Komisijos patvirtintos metodikos.

III.

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „TDL oda“ pateikė apeliacinį skundą 
(II  t., b. l.38–40), kuriame prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 
2015 m. sausio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pripažinti, kad Šiaulių mies-
to savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl UAB „Šiaulių 
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vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ 
1.2.2. punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto, 22 straipsnio 3, 4, 5 dalių nuostatoms dėl nuo-
tekų tvarkymo kainų nustatymo principų ir tvarkos sprendimo priėmimo metu.

Paaiškina, kad ginčijamu sprendimu buvo nustatytos kainos, kurios nebuvo su-
derintos su Komisija. 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos nutarimu buvo suderinta BDS7 
iki 287,5 mg O2/l koncentracijos valymo kaina 2,58  Lt/m3. Tuo tarpu ginčijamame 
Sprendime kita kaina – 2,58 Lt/m3 plius po 0,10 Lt už 1 m3 nuotekų užterštumui padi-
dėjus pagal BDS7 kiekvienus papildomus 57,5 mg O2/l. Nuotekų, kurių tarša yra specifi-
nė ar padidinta, tvarkymo kaina turi būti nustatoma kitaip, nei likusių nuotekų. Viešasis 
vandens tiekėjas turi, pirmiausia vadovaudamasis paslaugų kainų nustatymo metodika, 
apskaičiuoti tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, 
po to privalo įvykdyti kitą pareigą – suderinęs su Komisija, teikti šias kainas tvirtinti ati-
tinkamos savivaldybės tarybai.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 51–55) prašo bylą spręsti teismo nuožiūra.

Paaiškina, kad ginčijamo Sprendimo priėmimo metu jokie įstatymai neišskyrė ir 
neapibrėžė „padidintos, specifinės trąšos“ nuotekų, kaip atskiros nuotekų rūšies, bei ne-
numatė kitokios kainų derinimo ir nustatymo tvarkos. Komisija Aprašą, kuriame įtvirtin-
tos kainos už padidėjusią ir specifinę taršą, patvirtino tik 2011 metais. Savivaldybė, pagal 
įtvirtintą principą „teršėjas moka“, pagal labiausiai tikėtinas nuotekų teršalų koncentraci-
jas skaičiavo papildomą kainą vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu. Komisija, skai-
čiuodama kainas, vadovavosi Metodikos 53.10 punktu, vertino padidintos ir specifinės 
taršos nuotekų valymo sąnaudas. UAB „Šiaulių vandenys“, derindama 2009  m. kainas, 
nurodė, kad už padidintą ir specifinės taršos nuotekų valymą papildomai gaus 450 tūks-
tančių litų pajamų, tokia suma buvo sumažintos nuotekų valymo sąnaudos, todėl kaina 
abonentams sumažėjo 0,11 Lt/m3. Visi vartotojai moka suderintą mažesnę kainą, o abo-
nentai, kurių nuotekos yra padidintos ir specifinės taršos, dar sumoka pagal savivaldy-
bės tarybos, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, patvirtintą skaičiavimo ir taikymo 
tvarką.

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių vandenys“ atsiliepimu į apeliacinį 
skundą (II t., b. l. 58–61) prašo jį atmesti, palikti galioti Šiaulių apygardos administraci-
nio teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimą.

Paaiškina, kad nors Komisija ir nederino kainos už padidėjusią ir specifinę taršą, 
tačiau ji nuolat buvo informuojama apie pajamas, gaunamas už padidėjusią ir specifinę 
taršą, todėl atsižvelgus į šias pajamas, nuotekų valymo kaina buvo sumažinta 0,11 Lt/m3. 
Iš Komisijos nebuvo gauta jokių pretenzijų dėl netinkamos kainos nustatymo.

Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b. l. 65–
68) prašo jį atmesti, Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015  m. sausio 26  d. 
sprendimą palikti galioti.

Paaiškina, kad nuotekų paslaugų kainos turi priklausyti nuo abonento išleidžiamų 
paslaugų kiekio ir taršos pobūdžio. Viešųjų vandens tiekėjų teikiamos geriamojo vandens 
ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis sąnaudo-
mis, susijusiomis su viešojo vandens tiekimo veikla. Komisija, derindama kainas, įvertina 
investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą.
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Teisėjų kolegija 

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

Ginčas šioje byloje kyla dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. sau-
sio 26 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

Byloje nustatyta, kad 2010 m. rugsėjo 16 d. tarp UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB 
„TDL oda“ buvo sudaryta „Nuotekų tvarkymo sutartis“ Nr. 81215, pagal kurią geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos GVTNT 
Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. UAB „Šiaulių vandenys“, nustatydama nuo-
tekų tvarkymo kainas, rėmėsi 2009 m. gruodžio 17 d. Šiaulių miesto savivaldybės tary-
bos sprendimu Nr.  T-369 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“. Prašoma ištirti, ar minėto Sprendimo  
1.2.2. punktas atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto, 22 straipsnio 3, 4, 5 dalių nuostatas dėl nuotekų 
tvarkymo kainų nustatymo principų ir tvarkos, t. y. ar Šiaulių miesto savivaldybės tary-
bos sprendimu nustatytos kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą turėjo būti su-
derintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, kaip yra derinamos kitos 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-369 
„Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų nustatymo“ 1.2.2 punkte nustatyta nuotekų tvarkymo kaina „kai teršalų kiekis nuo-
tekose neviršija leistinų koncentracijų, – BDS7 iki 287,5 mg 02/1 – 2,58 Lt/m3; kai nuotekų 
užterštumas viršija BDS7 – 287,5 mg 02/1, abonentams nuotekų tvarkymo tarifas didina-
mas po 0,10 Lt už 1 kubinį metrą, nuotekų užterštumui padidėjus pagal BDS7 už kiekvie-
nus papildomus 57,5 mg 02/1“.

Ginčijamo norminio akto tvirtinimo metu galiojo 2006  m. liepos 13  d. GVTNT 
Įstatymo Nr. X-764 redakcija. GVTNT Įstatymo 22 straipsnio 3 dalis numatė, kad viešų-
jų vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų 
kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo vandens tieki-
mo veikla. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina turi užtikrinti ilga-
laikį viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui skirtos infrastruktūros 
eksploatavimą, jos atnaujinimą bei sudaryti abonentams (vartotojams) priimtinas sąly-
gas naudotis viešuoju geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, taip pat mažinti 
aplinkos taršą ir racionaliai naudoti vandens išteklius.

GVTNT Įstatymo 22 straipsnio 4 dalis nustatė, kad viešųjų vandens tiekėjų tiekia-
mo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodara nustatoma, vadovau-
jantis nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas moka“. 
Kainos gali būti diferencijuojamos pagal atskiras abonentų (vartotojų) kategorijas, atsi-
žvelgiant į kriterijus, susijusius su būtinosiomis sąnaudomis, reikalingomis vandeniui pa-
tiekti ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti tam tikros kategorijos abonentams 
(vartotojams). Nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi priklausyti nuo abonento (varto-
tojo) išleidžiamų teršalų kiekio ir taršos pobūdžio.

GVTNT Įstatymo 22 straipsnio 5 dalis nustatė, kad viešieji vandens tiekėjai, va-
dovaudamiesi geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo  
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metodika, apskaičiuoja tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo pas-
laugų kainas ir, suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, teikia 
tvirtinti savivaldybių, kurių teritorijose tiekia geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarky-
mo paslaugas, taryboms. Kiti (ne viešieji) vandens tiekėjai tiekiamo geriamojo vandens ir 
teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas nustato vadovaudamiesi geriamojo vandens 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, suderinę su Valstybine kainų 
ir energetikos kontrolės komisija. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kai-
nos turi būti skaičiuojamos pagal sąnaudas atskiroms geriamojo vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo veiklos dalims, kurias nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ne trum-
pesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Kartu su kainų apskaičiavimais vandens tiekėjas priva-
lo pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai įmonės veiklos ir plėtros 
planus, sudarytus ne trumpesniam kaip kainų galiojimo laikotarpiui. Derindama kainas, 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įvertina investicijų atsipirkimo ir vei-
klos išlaidų pagrįstumą. Tuo atveju, kai veiklos ir plėtros planai nevykdomi arba keičia-
mi, vandens tiekėjas privalo apie tai informuoti savivaldybės tarybą ir Valstybinę kainų ir 
energetikos kontrolės komisiją, kuri priima sprendimą dėl kainų keitimo poreikio.

GVTNT Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tarybos, vadovaudamosi 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta geriamojo vandens ir nuo-
tekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, nustato viešųjų vandens tiekėjų tie-
kiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.

Kaip matyti iš teisinio reglamentavimo, viešųjų vandens tiekėjų tiekiamo geriamo-
jo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis 
sąnaudomis, nustatoma vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisi-
jos parengta geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodi-
ka, remiantis nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas 
moka“, kainos gali būti diferencijuojamos pagal atskiras abonentų (vartotojų) kategorijas, 
atsižvelgiant į kriterijus, susijusius su būtinosiomis sąnaudomis, reikalingomis vandeniui 
patiekti ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti tam tikros kategorijos abonentams 
(vartotojams); nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi priklausyti nuo abonento (varto-
tojo) išleidžiamų teršalų kiekio ir taršos pobūdžio bei suderinus su Komisija, teikiamos 
tvirtinti savivaldybių, kurių teritorijose tiekia geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarky-
mo paslaugas, taryboms.

Byloje yra aktualūs nuotekų tvarkymo kontrolės ir viešųjų vandens tiekėjų teikia-
mų nuotekų tvarkymo paslaugų kainų valstybinio reguliavimo klausimai. Viešųjų van-
dens tiekėjų teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainų valstybinis reguliavimas atlie-
kamas vienos iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinio reguliavimo institucijų 
– Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos.

Nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityje Komisijai suteikiami dideli įgalioji-
mai ir nustatytos pareigos tiek paslaugų teikėjams, tiek savivaldybių taryboms, tiek pačiai 
Komisijai. GVTNT Įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nurodoma viešųjų vandens teikėjų 
pareiga pranešti Komisijai savivaldybių tarybų nustatytas kainas bei jų pagrindimą per 
10 dienų nuo kainų nustatymo, tačiau ne vėliau kaip likus 30 dienų iki jų įsigaliojimo; 
Komisijos nurodytus pažeidimus savivaldybės privalo pašalinti ne vėliau kaip per 30 die-
nų. Komisijai nustatyta pareiga kontroliuoti, ar savivaldybių tarybų nustatytos ir vandens 
tiekėjų taikomos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos  
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pagal Metodiką ir Įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodytus kainodaros principus. Jei sa-
vivaldybių tarybos nustato kitokias kainas, negu buvo suderintos su Komisija, pažeidimai 
turi būti šalinami arba derinamos naujos kainos (Įstatymo 22 str. 7 d.).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1747 buvo patvirtinti Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatai (toliau – ir Nuostatai), kurių 5 punk-
te numatyta, jog vienas iš pagrindinių komisijos uždavinių yra prižiūrėti vandens ūkio 
rinkas įstatymų nustatyta tvarka. Vykdydama šią funkciją, Komisija tvirtina valstybės 
reguliuojamų kainų nustatymo metodikas; nustato valstybės reguliuojamų kainų viršu-
tines ribas; nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, įvertina investicijų atsipirkimo 
ir veiklos išlaidų pagrįstumą; nustato nuotekų tvarkymo kainodaros principus; nustato 
nuotekų tvarkymo kainų dydžių skaičiavimo metodikas, prašymų suderinti naujas nuote-
kų tvarkymo kainas ar tarifus pateikimo ir nagrinėjimo tvarką; derina nuotekų tvarkymo 
kainas; kontroliuoja valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą. Komisija, atlikdama 
jai pavestas funkcijas, turi teisę priimti sprendimą dėl kainų dydžio.

Pagal Metodikoje įtvirtintas nuostatas, visos geriamojo vandens tiekimo ir nuote-
kų tvarkymo sąnaudos skaičiuojamos atskiriant pardavimo, vandens gavybos, paruoši-
mo, pristatymo bei nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo sąnaudas. Nuotekų 
tvarkymo kaina nustatoma vadovaujantis nuostata, kad įmonei turi būti padengtos nuo-
tekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo sąnaudos ir mokestis už taršą. Konkretiems 
abonentams, kurių nuotekos yra didesnės ir (arba) specifinės taršos, vadovaujantis teisės 
aktais, skaičiuojama papildoma padidintos ir specifinės taršos kaina. Metodikos 55 punk-
te nustatyta, kad prašymas suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
kainas pateikiamas Komisijos nustatyta tvarka.

Nors iš byloje esančios Komisijos 2009 m. lapkričio 25 d. pažymos „Dėl uždarosios 
akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų derinimo“ Nr.  05-301 matyti, kad Komisijai buvo pateiktos derinti kai-
nos apėmė ir pajamas, planuojamas gauti už padidintą taršą, Komisijos vandens skyrius, 
skaičiuodamas kainas vartotojams ir abonentams, įvertino 450,0 tūkst. Lt pajamas, kurias 
bendrovė planuoja gauti už padidintą taršą ir atitinkamai sumažino vieno kubinio metro 
(m3) nuotekų tvarkymo kainą 0,11 Lt, teisėjų kolegija pažymi, kad planuojamos įmonės pa-
jamos ir nustatytas mokestis teršėjui nėra analogiškos sąvokos, todėl darytina išvada, kad kainų 
projektas, prieš pateikiant jį tvirtinti savivaldybei, nebuvo suderintas su Komisija.

Ta aplinkybė, kad Komisija tik 2011 m. liepos 29 d. nutarimu patvirtino Aprašą, 
savaime nereiškia, kad iki jo patvirtinimo kainos už specifinę ir padidėjusią taršą neturė-
jo būti skaičiuojamos, ar tokių kainų derinimas su Komisija nėra privalomas. Metodikos 
dėl kokios nors specifinės nuotekų rūšies tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo nebuvi-
mas savaime nereiškia, kad šios specifinės nuotekų rūšies tvarkymo paslaugų kainų skai-
čiavimas (taip pat ir šio skaičiavimo tvarka) paliekamas viešojo vandens tiekėjo ar atitin-
kamos savivaldybės tarybos diskrecijai. 

GVTNT Įstatyme įtvirtintas principas „teršėjas moka“ reiškia, kad paprasti abo-
nentai (vartotojai) moka vienodą nustatytą nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, o tie var-
totojai, kurių nuotekų tarša yra padidėjusi ir / arba specifinė, moka didesnę nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainą, priklausomai nuo taršos lygio. Kadangi nustatytas teisinis re-
glamentavimas įpareigoja su Komisija derinti vandens tiekimo ir nuotekų, neviršijančių 
leistinų taršos koncentracijų, kainas, tai vandens tiekimo ir nuotekų, už padidintą ir spe-
cifinę taršą kainos, atsižvelgiant į jų pavojingumą, privalo būti derinamos su Komisija. 
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Tokiu būdu yra užtikrinamas GVTNT Įstatyme įtvirtintų kainos skaičiavimo ir „teršė-
jas moka“ principų tinkamas įgyvendinimas. Be to, valstybinė padidėjusios ir (ar) spe-
cifinės taršos nuotekų kainodaros kontrolė turi užtikrinti ir vartotojų teisių apsaugą. 
Komisijos funkcija yra derinti kainas, tikrinti jų apskaičiavimo teisingumą ir pagrįstumą 
vadovaujantis teisės aktais. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad savivaldybės taryba, patvir-
tindama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, nesuderino 
su Komisija šių kainų paskaičiavimo teisingumo ir pagrįstumo specifinės ir padidėjusios 
taršos aspektu.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas ne-
tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei pritaikė materialinės teisės normas, neat-
sižvelgė į aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo analogiškoje administraci-
nėje byloje Nr. A858-888/2011 suformuotą tų pačių GVTNT Įstatymo nuostatų aiškinimo 
ir taikymo praktiką, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o apelia-
cinis skundas tenkintinas priimant naują teismo sprendimą, kuriuo pareiškėjo prašymas 
tenkintinas konstatuojant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009  m. gruodžio 17  d. 
sprendimo Nr. T-369 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ 1.2.2. punkto prieštaravimą GVTNT Įstatymo 
11 straipsnio 3 punkto, 22 straipsnio 5 dalies nuostatoms dėl nuotekų tvarkymo kainų 
nustatymo principų ir tvarkos. Pažymėtina, kad konstatavus, jog tarybos 2009 m. gruo-
džio 17 d. sprendimu Nr. T-369 kainos už specifinę ir padidėjusią taršą buvo patvirtin-
tos pažeidžiant įstatymuose nustatytas esmines procedūras, galėjusias nulemti neteisingų 
kainų nustatymą, teisėjų kolegija neturi pagrindo detaliau nagrinėti ginčijamo sprendi-
mo atitikties GVTNT Įstatymo 22 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatoms.

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

n u s p r e n d ž i a: 

Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „TDL oda“ apeliacinį skundą tenkinti.
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015  m. sausio 26  d. sprendimą 

panaikinti.
Pareiškėjo Šiaulių apylinkės teismo prašymą tenkinti, pripažinti, kad Šiaulių mies-

to savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl UAB „Šiaulių 
vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ 
1.2.2. punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto, 22 straipsnio 5 dalies nuostatoms dėl nuotekų 
tvarkymo kainų nustatymo principų ir tvarkos.

Sprendimas neskundžiamas.
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2. Bylos dėl prašymų pateikti išvadą

2.1. dėl išvados, ar savivaldybės tarybos narys – meras nevykdė jam 
įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir sulaužė priesaiką, pateikimo

Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad meras yra savivaldy-
bės vadovas, vykdantis šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus; meras Lietuvos 
Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų 
apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras vadovauja 
savivaldybės tarybai. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme yra įtvirtin-
ta tiesioginių savivaldybės mero rinkimų tvarka, kuriuose meras išrenkamas nuolatinių tos 
savivaldybės gyventojų balsų dauguma, mažoritarinėje rinkimų sistemoje. Iš Vietos savival-
dos įstatymo pataisų, kuriomis buvo įteisinti tiesioginiai mero rinkimai, ir jų parengiamų-
jų darbų matyti, kad įstatymų leidėjas šiomis pataisomis siekė užtikrinti didesnį gyventojų 
pasitikėjimą savivaldos institucijomis, sudaryti teisines prielaidas tiesiogiai rinkti savivaldy-
bių merus, kurie turėtų didesnius įgaliojimus. Taigi, priėmus atitinkamas Vietos savivaldos 
įstatymo pataisas, mero statusas sietinas su tiesiogiai rinkėjų pareikšta valia ir pasitikėjimu. 
Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje tiesiogiai nurodyta, kad meras yra atsakin-
gas ne tik savivaldybės tarybai, bet ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Vietos 
savivaldos įstatymo 20 straipsnis merui suteikia pakankamai plačius įgaliojimus, be to, šio 
įstatymo 251 straipsnyje yra įtvirtinta speciali mero įgaliojimų netekimo procedūra, kurios 
įtvirtinimas ir specifiniai bruožai taip pat sietini su jo, kaip tiesiogiai gyventojų rinkto atsto-
vo, statuso ypatumu. Atsižvelgiant į šiuos savivaldybės mero statuso ypatumus, Vietos sa-
vivaldos įstatymo 251 straipsnyje numatytu mero priesaikos sulaužymu ir įstatymuose nu-
statytų įgaliojimų nevykdymu gali būti pripažįstami ne bet kokie, o šiurkštūs nusižengimai iš 
mero priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams (21 punktas).

Administracinė byla Nr. I-17-438/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00012-2016-0

Procesinio sprendimo kategorija 35.3

I Š V A D A
 

2016 m. birželio 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Stasio Gagio, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirminin-
kas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, 
sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Violetai Tamošiūnaitei,
dalyvaujant Raseinių rajono savivaldybės merui Algirdui Griciui ir jo atstovui advokatui 
Gintarui Černiauskui, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškė-
jo Raseinių rajono savivaldybės tarybos prašymą dėl išvados, ar savivaldybės tarybos  
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narys – meras Algirdas Gricius nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir sulaužė 
priesaiką, pateikimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Raseinių rajono savivaldybės taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar Raseinių rajono savivaldybės tary-
bos narys – meras Algirdas Gricius sulaužė priesaiką ir nevykdė Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų mero įgaliojimų atstovauti 
savivaldybei (savivaldybės tarybai) teisme, ginti (atstovauti) atstovaujamųjų interesus. 
Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdį pranešta tinkamai, todėl byla 
nagrinėjama jam nedalyvaujant. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad meras A. Gricius ne-
tinkamai teisme atstovavo Raseinių rajono savivaldybei, veikė ne jos interesais adminis-
tracinėse bylose Nr. I-241-289/2016 ir Nr. I-242-394/2016.

2. Raseinių rajono savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2015  m. gruodžio 
29 d. sprendimu Nr. TS-368 pritarė Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojos G. 
R. atleidimui iš pareigų. Nesutikdama su Tarybos sprendimu, G. R. jį apskundė Šiaulių 
apygardos administraciniam teismui. Meras A. Gricius 2016  m. sausio 25  d., atstovau-
damas Raseinių rajono savivaldybei ir Tarybai, pateikė atsiliepimą į G. R. skundą bylo-
je Nr.  I-241-289/2016, kuriame prašė pareiškėjos skundą tenkinti, panaikinant Tarybos 
2015 m. gruodžio 29 d. sprendimą dėl G. R. atleidimo, grąžinti ją į mero pavaduotojos 
pareigas bei priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką. Taip pat 
meras A. Gricius teismui 2016 m. vasario 1 d. pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuo-
se išdėstė poziciją, kad G. R. skundas yra pagrįstas. G. R. byloje Nr. I-241-289/2016 taip 
pat Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo už-
tikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo Tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo 
galiojimą. Teismas šį prašymą atsisakė tenkinti 2016 m. sausio 25 d. nutartimi, kurią G. 
R. apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Meras A. Gricius 2016 m. 
vasario 22 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui į šį atskirąjį skundą 
atsiliepimą , kuriame prašė atskirąjį skundą tenkinti.

3. Taip pat Taryba nurodė, kad meras A. Gricius netinkamai atstovauja Raseinių 
rajono savivaldybei administracinėje byloje dėl A.  M. atleidimo iš Raseinių rajono sa-
vivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. A.  M. iš šių pareigų Taryba atleido 
2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. TS-366, kurį A. M. apskundė Šiaulių apygardos 
administraciniam teismui. Meras A. Gricius 2016  m. sausio 25  d. pateikė atsiliepimą į 
A. M. skundą atsakovų Tarybos ir Raseinių rajono savivaldybės vardu, kuriame prašė rei-
kalavimus tenkinti: panaikinti Tarybos sprendimą, A. M. grąžinti į pareigas bei iš atsako-
vų pareiškėjo naudai priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką. 
Šioje byloje meras A. Gricius 2016 m. vasario 2 d. pateikė papildomą raštą, kuriame taip 
pat paaiškino, jog sutinka su A.  M. skundu teismui. Be to, A.  M. skundu prašė teismo 
taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones. Teismas šio prašymo netenkino ir, apskundus 
tokią teismo nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, meras A. Gricius 
2016 m. vasario 22 d. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą tenkinti. 
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4. Taryba 2016  m. sausio 28  d. priėmė sprendimą Nr.  TS-40, kuriuo, be kita ko, 
nusprendė prašyti Šiaulių apygardos administracinį teismą atmesti pareiškėjų G. R. ir 
A. M. skundus; įpareigoti Raseinių rajono savivaldybės administraciją parengti atsiliepi-
mą į šiuos skundus per teismo nustatytus terminus; įpareigoti Raseinių rajono savivaldy-
bės merą Algirdą Gricių pasirašyti ir pateikti teismui Raseinių rajono savivaldybės admi-
nistracijos parengtus Tarybos atsiliepimus į pareiškėjų G. R. ir A. M. skundus. Meras A. 
Gricius teismine tvarka siekia panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą Tarybos 2016  m. 
sausio 28 d. sprendimą Nr. TS-40. Šį Tarybos sprendimą meras A. Gricius ginčija siekda-
mas išvengti pareiškėjams A. M. ir G. R. nepalankaus Tarybos sprendimo vykdymo, taip 
pažeisdamas savo duotą priesaiką.

5. Pareiškėjo teigimu, meras A. Gricius nagrinėjamose administracinėse bylose pa-
gal pareiškėjų A. M. ir G. R. skundus (atskiruosius skundus), veikdamas prieš savivaldy-
bės (Tarybos) valią, nevykdė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir 
Vietos savivaldos įstatymas) 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte, Raseinių rajono savivaldy-
bės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-134 patvirtinto Raseinių rajono savi-
valdybės tarybos veiklos reglamento (toliau – ir Reglamentas) 21.2.2. punkte, Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų tei-
senos įstatymas) 50 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų įgaliojimų merui atstovauti savivaldybei 
teisme ir veikti jos vardu ir interesais. 

6. Sistemiškai vertinant mero statusą reglamentuojantį teisinį reguliavimą, galima 
daryti išvadą, kad savivaldybės atstovavimas teisme yra viena iš mero atliekamų įstaty-
mu jam priskirtų funkcijų. Ją vykdydamas, meras yra savo prigimtimi į darbo santykius 
panašių teisinių santykių dalyvis, o šių funkcijų atlikimas gali būti prilyginamas jo dar-
binei veiklai. Merui tiek įstatymu, tiek įstatymą įgyvendinančiu teisės aktu yra priskirta 
savivaldybės atstovavimo teisme funkcija, už kurios vykdymą jam yra mokamas Tarybos 
patvirtintas darbo užmokestis.

7. Meras A. Gricius yra davęs Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nu-
rodytą priesaiką, kuria įsipareigojo gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją 
(toliau – ir Konstitucija) ir įstatymus; sąžiningai atlikti savivaldybės tarybos nario parei-
gas; susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Prieš 
tai aptartas įstatymų pažeidimas yra kartu pagrindas konstatuoti, kad meras pažeidė 
Lietuvos Respublikos įstatymus, nesusilaikė nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises 
ir viešuosius interesus, ir dėl to sulaužė mero priesaiką.

8. Savivaldybės merui įstatymu nustatyta funkcija (suteikti įgaliojimai) atstovauti 
teisme savivaldybei ir savivaldybės tarybai. Meras A. Gricius turėjo veikti pagal atstovau-
jamųjų valią ir jų interesais, tačiau tai padaryta nebuvo – veikė priešingai nei nusprendė 
Taryba, nevykdė jam įstatymu priskirtų įgaliojimų ir neatstovavo savivaldybei (Tarybai). 

II.

9. Rengiant nagrinėti administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo posėdyje, gautas Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario – mero Algirdo 
Griciaus atsiliepimas į pareiškėjo prašymą, kuriame prašoma Tarybos prašymą atmesti ir 
pateikti išvadą, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras Algirdas Gricius 
nesulaužė duotos priesaikos ir vykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuo-
se nustatytus mero įgaliojimus atstovauti savivaldybei teismuose, ginti jos interesus. 
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10. Atsiliepime Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras Algirdas 
Gricius nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad buvo išrinktas į einamas pareigas vien-
mandatėje rinkimų apygardoje ir vykdydamas jam Konstitucijos bei Vietos savivaldos 
įstatymo pavestas mero pareigas ir funkcijas, jis privalo atstovauti savivaldybės interesus 
kaip tiesiogiai išrinktas savivaldybės gyventojų atstovas, ką jis savo veiksmais ir atliko. 
Šiuo metu galiojančioje Vietos savivaldos įstatymo redakcijoje mero institucija yra nau-
ja savarankiška vietos savivaldos institucija. Meras vadovauja savivaldybės tarybai ir yra 
visos savivaldybės vadovas, perėmęs didelę dalį savivaldybės vykdomosios institucijos – 
savivaldybės administracijos direktoriaus (savivaldybės administracijos direktoriaus pa-
vaduotojo) funkcijų, teisių ir pareigų. Tai reiškia, kad Vietos savivaldos įstatymu merui 
suteikta teisė savarankiškai spręsti jo kompetencijai priskirtus klausimus. Vadovaujantis 
priešingu aiškinimu, meras neturėtų jokių teorinių ar praktinių galimybių atlikti savo 
pareigas, prisiimti atsakomybę prieš savo rinkėjus (bendruomenę) ir atsiskaityti už savo 
ir savivaldybės veiklą. 

11. Pareiškėjo nurodomais veiksmais nebuvo pažeistos Vietos savivaldos įstaty-
mo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir Reglamento 21.2.2 punkto nuostatos, nes, be kita 
ko, teikiant atsiliepimus į vicemerės G. R. ir administracijos direktoriaus A. M. skundus, 
buvo tinkamai atstovaujami Raseinių rajono savivaldybės interesai ir atsiliepimų patei-
kimo dieną nebuvo priimta jokių Tarybos sprendimų dėl pozicijos šiose bylose – atsi-
liepimai šiose bylose buvo pateikti 2016 m. sausio 25 d., o sprendimą dėl pozicijos šiose 
bylose Taryba priėmė po to – 2016 m. sausio 28 d. 

12. 2016  m. vasario 1 ir 2  d. teismui pateiktais raštais buvo įgyvendinami mero 
Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-40 numatyti įpareigojimai pasirašyti ir 
pateikti teismui Raseinių rajono savivaldybės administracijos parengtą Tarybos atsilie-
pimą į pareiškėjų G. R. ir A.  M. skundus per teismo nustatytus terminus. Taip pat per 
teismo nustatytą terminą teismui buvo pateiktas ir 2016 m. vasario 5 d. Raseinių rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkci-
jas pateiktas Tarybos atsiliepimas į pareiškėjo A. M. patikslintą skundą. Tarybos 2016 m. 
sausio 28 d. sprendime Nr. TS-40 ir kituose aktuose nebuvo nustatyta įpareigojimų dėl 
atsiliepimų į pareiškėjų G. R. ir A.  M. atskiruosius skundus, kuriais pareiškėjas spren-
džiamoje byloje taip pat grindžia savo prašymą. 

13. Teismine tvarka skundžiant Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. TS-40 
yra siekiama neteisėto akto panaikinimo, o ne privačių interesų apgynimo. Teisė kreiptis 
į teismą yra universali ir ja naudojantis nėra sulaužoma mero priesaika, o Tarybos prašy-
mo argumentai dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje pažeidimo 
yra visiškai deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti. 

14. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, galima daryti išvadą, kad skundžiamais veiks-
mais nebuvo veikiama prieš Tarybos valią. Tarybos 2016  m. sausio 28  d. sprendime 
Nr.  TS-40 suformuota Tarybos pozicija buvo įgyvendinta per Raseinių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas pa-
teiktus Tarybos atsiliepimus į pareiškėjų skundus. Taip pat nebuvo pažeista mero pareiga 
atstovauti Raseinių rajono savivaldybei, kadangi Šiaulių apygardos administracinis teis-
mas, priimdamas atsiliepimus tiek iš mero, tiek iš Tarybos, konstatavo, kad tai yra dvi 
skirtingos institucijos, kurios gali ir turi teisę turėti skirtingą nuomonę bylos klausimais. 
Savivaldybės ir savivaldybės tarybos nuomonės tam tikrais teisiniais ar organizaciniais 
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klausimais gali skirtis ir tai negali būti suprantama kaip mero padaryti teisės aktų pažei-
dimai ar priesaikos sulaužymas.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

15. Byloje yra nagrinėjamas pareiškėjo Raseinių rajono savivaldybės tarybos pra-
šymas pateikti išvadą, ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras (toliau – ir 
meras) Algirdas Gricius nevykdė jam įstatymuose nustatytų mero įgaliojimų atstovauti 
savivaldybei (savivaldybės tarybai) teisme, ginti (atstovauti) atstovaujamųjų interesus ir 
sulaužė priesaiką. Tokios teismo išvados pateikimas yra sudėtinė mero įgaliojimų nete-
kimo savivaldybės tarybos sprendimu procedūros (toliau – ir apkalta) dalis. Pagal Vietos 
savivaldos įstatymo 251 straipsnį, mero apkaltos procese Lietuvos vyriausiasis administ-
racinis teismas teikia išvadą, ar savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys 
– meras nevykdė jam šiame ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir / ar sulaužė 
priesaiką.

16. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnį, mero apkalta pradedama ne ma-
žesnės kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupės teikimu. Gavusi tokį teikimą, savival-
dybės taryba priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato 
terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Pagal šio straipsnio 7 ir 8 dalis, savivaldy-
bės taryba gali priimti sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl 
išvados pateikimo apsvarsčiusi minėtą specialiai sudarytos komisijos išvadą. Šios Vietos 
savivaldos įstatymo nuostatos suponuoja tai, kad teikdamas Administracinių bylų teise-
nos įstatymo 1173 straipsnyje nurodytą išvadą, teismas tyrimo ribas nustato atsižvelgda-
mas į savivaldybės tarybos sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teis-
mą ir Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje nurodytą komisijos išvadą.

17. Pareiškėjas prašymo faktiniu pagrindu įvardija mero A. Griciaus veiksmus teis-
me atstovaujant Raseinių rajono savivaldybę ir Tarybą. Pareiškėjas sprendžiamoje byloje 
nurodo, kad meras A. Gricius sulaužė priesaiką, nevykdė jam įstatymuose nustatytų įga-
liojimų Šiaulių apygardos administracinio teismo nagrinėjamose administracinėse bylose 
Nr. I-241-289/2016 ir Nr. I-242-394/2016. Pareiškėjas nurodo, kad šiose bylose meras A. 
Gricius 2016 m. sausio 25 d. pateiktais atsiliepimais į skundus bei 2016 m. vasario 1 d. 
ir 2016  m. vasario 2  d. pateiktais papildomais paaiškinimais prašė panaikinti Tarybos 
2015 m. gruodžio 29 d. sprendimus atleisti iš pareigų G. R. ir A. M., grąžinti juos į parei-
gas bei priteisti neišmokėtą darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką. Taip pat 
pareiškėjo prašymas grindžiamas aplinkybe, kad meras A. Gricius 2016 m. vasario 22 d. 
šiose bylose teismui pateikė atsiliepimus į pareiškėjų atskiruosius skundus, kuriais pra-
šė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti skundžiamų administracinių 
aktų galiojimą. Be to, Taryba prašyme nurodė, kad meras A. Gricius Šiaulių apygardos 
administraciniam teismui pateikė skundą, kuriame prašo panaikinti Tarybos 2016  m. 
sausio 28 d. sprendimą Nr. TS-40. Taryba nurodo, kad šiais veiksmais meras A. Gricius 
nevykdė Tarybos valios, kuri yra išreikšta 2016 m. sausio 28 d. sprendime Nr. TS-40.

18. Pareiškėjas nurodo, kad meras A. Gricius šiais veiksmais sulaužė duotą mero 
priesaiką ir / ar nevykdė jam Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte, 
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Reglamento 21.2.2. punkte, Administracinių bylų teisenos įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų įgaliojimų. Šio tyrimo ribose išplėstinė teisėjų kolegija byloje pasisakys, ar me-
ras A. Gricius pareiškėjo nurodytais veiksmais nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgalio-
jimų ir / ar sulaužė duotą priesaiką.

19. Savivaldybės mero 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, sąži-
ningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažei-
džiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus“. Taigi savivaldybės nario – mero prie-
saikos turinys susideda iš trijų elementų: (1) gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus,  
(2) sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir (3) susilaikyti nuo veiks-
mų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.

20. Vertinant, ar savivaldybės meras nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų 
ir / ar sulaužė priesaiką, atsižvelgiama į savivaldybės mero teisinio statuso bei apkaltos 
procedūros ypatumus. Aiškindamas valstybės politikų apkaltos procesą, 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 visuo-
menei (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 nustaty-
ta 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 admini-
stracinis teismas pateikia išvadą, kad savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės meras 
nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir / arba sulaužė priesaiką. Kartu pažymė-
tina, kad ne bet kokie mero veiksmai, neatitinkantys atskirų priesaikos ar įstatymų ke-
liamų elgesio standartų, gali būti pripažįstami Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsny-
je nurodytu priesaikos sulaužymu ar jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymu. 
Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog Lietuvos Respublikos Seimo nario apkaltos pro-
cese vertinant, ar yra pagrindas panaikinti Seimo nario mandatą, turi būti nustatyta, kad 
jis šiurkščiai pažeidė Konstituciją arba sulaužė priesaiką – ne kiekvienas Konstitucijos 
pažeidimas savaime yra šiurkštus Konstitucijos pažeidimas; sprendžiant, ar Seimo narys 
savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją, kiekvienu atveju būtina įvertinti veiksmų 
pobūdį, jų turinį, atlikimo aplinkybes, veiksmų sistemingumą, pakartotinumą, trukmę, 
kitas reikšmingas aplinkybes (Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvada).

21. Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad meras yra savi-
valdybės vadovas, vykdantis šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus; meras 
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienman-
datėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės 
meras vadovauja savivaldybės tarybai. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatyme yra įtvirtinta tiesioginių savivaldybės mero rinkimų tvarka, kuriuose meras iš-
renkamas nuolatinių tos savivaldybės gyventojų balsų dauguma, mažoritarinėje rinkimų 
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sistemoje. Iš Vietos savivaldos įstatymo pataisų, kuriomis buvo įteisinti tiesioginiai mero 
rinkimai, ir jų parengiamųjų darbų matyti, kad įstatymų leidėjas šiomis pataisomis siekė 
užtikrinti didesnį gyventojų pasitikėjimą savivaldos institucijomis, sudaryti teisines prie-
laidas tiesiogiai rinkti savivaldybių merus, kurie turėtų didesnius įgaliojimus. Taigi, priė-
mus atitinkamas Vietos savivaldos įstatymo pataisas, mero statusas sietinas su tiesiogiai 
rinkėjų pareikšta valia ir pasitikėjimu. Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 daly-
je tiesiogiai nurodyta, kad meras yra atsakingas ne tik savivaldybės tarybai, bet ir ben-
druomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, 
kad Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnis merui suteikia pakankamai plačius įgalioji-
mus, be to, šio įstatymo 251 straipsnyje yra įtvirtinta speciali mero įgaliojimų netekimo 
procedūra, kurios įtvirtinimas ir specifiniai bruožai taip pat sietini su jo, kaip tiesiogiai 
gyventojų rinkto atstovo, statuso ypatumu. Atsižvelgiant į šiuos savivaldybės mero sta-
tuso ypatumus, minėtus Konstitucinio Teismo išaiškinimus, Vietos savivaldos įstatymo  
251 straipsnyje numatytu mero priesaikos sulaužymu ir įstatymuose nustatytų įgaliojimų 
nevykdymu gali būti pripažįstami ne bet kokie, o šiurkštūs nusižengimai iš mero priesai-
kos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams.

22. Teisiniame reguliavime, kuriuo grindžiamas Tarybos prašymas šioje byloje, yra 
inter alia reglamentuojami mero, kaip savivaldybės atstovo teisme, įgaliojimai. Vietos sa-
vivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad „meras <...> reglamente 
nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, 
bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, 
kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis“. Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos re-
glamento 21.2.2. punkte įtvirtinta taisyklė, kad meras, „priimdamas potvarkius ar vado-
vaudamasis Tarybos sprendimais atstovauja pats arba priimdamas potvarkius ir Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka išduodamas įgaliojimus, įgalioja ki-
tus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybė-
mis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis“. 
Pareiškėjas prašymą taip pat grindžia Administracinių bylų teisenos įstatymo 50 straips-
nio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad „atstovai pagal įstatymą atlieka atstovaujamųjų vardu 
visus procesinius veiksmus, kuriuos atlikti teisė priklauso atstovaujamiesiems; kartu čia 
taikomi apribojimai, kuriuos numato įstatymas. Atstovai pagal įstatymą gali pavesti bylą 
vesti teisme kitam asmeniui, jų pasirinktam atstovu“.

23. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą, įgaliojimai 
atstovauti savivaldybei arba pavesti tai atlikti kitiems asmenims, yra suteikti savivaldybės 
merui. Tai reiškia, kad meras yra įstatyminis savivaldybės atstovas teisme – kitiems su-
bjektams teisė atstovauti savivaldybei teisme nėra suteikta, tai atlikti gali pavesti tik me-
ras. Mero teisė atstovauti savivaldybei teisme gali būti ribojama tik įstatymų nustatytais 
atvejais. Šie mero įgaliojimai atstovauti savivaldybei, be kita ko, apima ir teisę atstovau-
ti administraciniuose teismuose. Administracinių bylų teisenos įstatymo 50 straipsnio 1 
dalyje nustatyta, kad atstovai pagal įstatymą atlieka atstovaujamųjų vardu visus procesi-
nius veiksmus, kuriuos atlikti teisė priklauso atstovaujamiesiems; kartu čia taikomi ap-
ribojimai, kuriuos numato įstatymas. Taigi šiame straipsnyje yra nustatyta atstovo pagal 
įstatymą įgaliojimų apimties sutaptis su atstovaujamojo teisėmis. Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 72 straipsnyje, be kita ko, nurodyta, jog atsiliepime į skundą (prašymą) 
atsakovas nurodo, ar jis sutinka, ar nesutinka su skundo (prašymo) reikalavimais. Pagal 
Viešojo administravimo 3 straipsnį viešojo administravimo subjektai savo veikloje turi 
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vadovautis įstatymo viršenybės principu. Šis teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad 
viešojo administravimo subjektas turi teisę laikytis pozicijos, kad skundžiamas administ-
racinis aktas yra neteisėtas ir prašyti teismo jį panaikinti.

24. Mero apkalta sprendžiamoje byloje grindžiama Tarybos 2016 m. sausio 28 d. 
sprendimo Nr. TS-40 nesilaikymu. Dėl šio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo išplėstinė 
teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nepasisako. Sprendimo Nr. TS-40 turinys patvirtina, 
kad juo siekiama nustatyti savivaldybės interesų atstovavimo konkrečiose bylose ribas ir 
tokiu būdu riboti mero diskreciją, kuri grindžiama visų pirma įstatymu, atstovauti savi-
valdybei teisme. Atsižvelgiant į sprendimo Nr. TS-40 pobūdį ir mero įgaliojimų atstovau-
ti savivaldybei apimtį, suteiktą įstatymu, darytina išvada, kad aptariami mero A. Griciaus 
veiksmai atitinka įstatymuose jam nustatytų įgaliojimų ir mero priesaikos reikalavimus.

25. Taip pat Taryba savo prašymą grindžia aplinkybe, kad meras A. Gricius ap-
skundė teismui Tarybos 2016  m. sausio 28  d. sprendimą Nr.  TS-40. Pagal Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 30 straipsnį, asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažei-
džiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Kiekvienam asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teis-
me garantuojama neatsižvelgiant į jo teisinį statusą. Ši teisė yra absoliuti ir jos negalima 
apriboti ar paneigti (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas, 2010 m. 
gegužės 13 d. nutarimas, 2013 m. liepos 5 d. nutarimas). Apskųsdamas minėtą sprendi-
mą meras A. Gricius naudojosi šia konstitucine teise ir šis veiksmas taip pat nesudaro 
pagrindo pripažinti, kad meras A. Gricius nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų ir / 
arba sulaužė mero priesaiką.

26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo prašyme nu-
rodyti mero A. Griciaus veiksmai buvo teisėti, sąžiningi, atitinkantys gyventojų teises ir 
viešuosius interesus, todėl jais meras A. Gricius vykdė jam įstatymuose nustatytus įgalio-
jimus ir nesulaužė priesaikos.

<...>

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, 
1173 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija

t e i k i a  i š v a d ą:

Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras Algirdas Gricius, teikdamas 
teismui 2016 m. sausio 25 d. atsiliepimą į skundą, 2016 m. vasario 22 d. atsiliepimą į ats-
kirąjį skundą ir 2016 m. vasario 1 d. papildomus paaiškinimus Šiaulių apygardos admi-
nistracinio teismo byloje Nr.  I-241-289/2016 pagal pareiškėjos G. R. skundą, nepažeidė 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų, 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 50 straipsnio 1 dalies nuos-
tatų ir nesulaužė priesaikos.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras Algirdas Gricius, teikda-
mas teismui 2016 m. sausio 25 d. atsiliepimą į skundą, 2016 m. vasario 22 d. atsiliepimą 
į atskirąjį skundą ir teikdamas teismui 2016  m. vasario 2  d. papildomus paaiškinimus, 
Šiaulių apygardos administracinio teismo byloje Nr.  I-242-394/2016 pagal pareiškėjo 
A. M. skundą, nepažeidė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 
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2 dalies 2 punkto nuostatų, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
50 straipsnio 1 dalies nuostatų ir nesulaužė priesaikos.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras Algirdas Gricius, teikdamas 
Šiaulių apygardos administraciniam teismui skundą dėl Raseinių rajono savivaldybės 
tarybos 2016  m. sausio 28  d. sprendimo Nr.  TS-40 panaikinimo, nepažeidė Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų, Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 50 straipsnio 1 dalies nuostatų ir ne-
sulaužė priesaikos.

<...>
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3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės  
viešojo administravimo srityje

3.1. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių

3.1.1. dėl motinystės pašalpos skyrimo dirbantiems asmenims, kurie dėl 
savanoriškos karinės tarnybos neturi galimybių įgyti įstatyme nustatyto ligos ir 
motinystės socialinio draudimo stažo

Asmenims, neįgijusiems įstatyme nustatytos trukmės ligos ir motinystės socialinio 
draudimo stažo, teisė gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu 
savaime nėra paneigiama. Ši teisė nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gali būti įgy-
vendinama, jei suinteresuotų asmenų situacija patenka į įstatymų leidėjo Ligos ir motinys-
tės socialinio draudimo įstatyme apibrėžtų bendrosios taisyklės turėti 12 mėnesių trukmės 
stažą išimčių taikymo sritį. Remiantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo bei 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis, asmenų, įsipareigojusių savanoriš-
kai karinei tarnybai, teisė gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotar-
piu yra siejama su trijų pagrindinių sąlygų išpildymu. Pirma, asmenys, kurie kreipiasi dėl pa-
šalpos paskyrimo, privalo būti draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu; antra, šie 
asmenys reikalaujamo 12 mėnesių stažo neįgyja, nes yra draudžiami kaip kariai savanoriai, 
pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių; trečia, pertrauka nuo jų statuso 
pasikeitimo yra ne ilgesnė nei trys mėnesiai.

Įstatyme vartojamą formuluotę „pertrauka nuo statuso pasikeitimo“ reikia suprasti 
ir ją aiškinti, atsižvelgiant į nagrinėjamos teisės nuostatos kontekstą, prasmę ir tikslą bei re-
glamentavimo, kurio dalis ji yra, tikslus. Iš tiesų tiek Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo tikslas – kompensuoti dėl draudiminio įvykio dalį prarastų darbo pajamų, tiek šio 
įstatymo 16 straipsnio tikslai skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių, neseniai pagim-
džiusių moterų socialinė apsauga, būtų akivaizdžiai pažeisti, jeigu teisė į motinystės pašalpą 
nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu nebūtų suteikiama dirbančioms moterims tik to-
dėl, kad darbo laikotarpiu jos buvo pašauktos atlikti karių savanorių pareigas. Todėl teisinė 
formuluotė „pertrauka nuo statuso pasikeitimo“, kaip leidžianti nukrypti nuo reikalavimo 
turėti įstatyme nustatytą socialinio draudimo stažą, šiuo atveju turi būti aiškinama plačiai. 
Nagrinėjamu atveju įstatyme vartojama formuluotė „statuso pasikeitimas“ reiškia suinte-
resuoto asmens perėjimą (jų daugetą) iš karo tarnybos į civilinės srities darbą arba – pačia 
bendriausia prasme – apdraustojo ligos ir motinystės socialinio draudimu statuso įgijimą 
įstatymuose nustatytu būdu, atlikus karinės tarnybos užduotis. Vienintelis šioje formuluotėje 
įtvirtintas reikalavimas – asmuo, atlikęs karinę tarnybą, turi įgyti dirbančiojo arba apdraus-
tojo ligos ir motinystės socialiniu draudimu asmens statusą per įstatyme nustatytą trijų mė-
nesių laikotarpį. Šis darbuotojo statusas turi būti aiškinamas, kaip apimantis atitinkamo as-
mens skirtingus tarp karinės tarnybos laikotarpių vienas po kito dirbtus darbus, taip pat ir 
darbus skirtingiems darbdaviams, taip pat pagal skirtingus statusus. 



155

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

Teisės aiškinimas, pagal kurį Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numa-
tyta stažo išimtis taikoma dirbančioms moterims, kurios dėl savanoriškos karinės tarnybos 
neturi galimybių įgyti įstatyme nustatyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, ver-
tintinas kaip labiausiai atitinkantis įstatymų leidėjo įgyvendinamus visuomenės solidaru-
mo, socialinės darnos ir teisingumo imperatyvus bei sprendimo valstybės gynybą iš dalies 
užtikrinti savanoriškos karo tarnybos būdu tikslus.

Administracinė byla Nr. A-2563-502/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02175-2014-5

Procesinio sprendimo kategorija 6.4.2

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

2016 m. sausio 15 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas) ir Artūro Drigoto 
(pranešėjas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administraci-
nę bylą pagal pareiškėjos E. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2015 m. balandžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. V. 
skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, tre-
čiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo  
atlikti veiksmus. 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėja E. V. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą prašydama:  
1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) 
Vilniaus skyriaus 2014 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. 6-N12-527; 2) panaikinti VSDFV 
2014 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. (11.1)I-2269; 3) įpareigoti VSDFV Vilniaus skyrių iš-
mokėti pareiškėjai motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį nuo 
2013 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. balandžio 22 d.; 4) priteisti iš atsakovo pareiškėjos 
naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pareiškėja skunde (b. l. 1–6) nurodė, kad VSDFV ir VSDFV Vilniaus skyrius, priim-
dami sprendimus atsisakyti pareiškėjai skirti motinystės pašalpą, visiškai neįsigilino į fakti-
nes situacijos aplinkybes ir ignoravo įstatyminių aktų teisinį reglamentavimą. Atsižvelgiant 
į tai, VSDFV ir VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimuose pateikti motyvai yra neobjektyvūs 
ir prieštarauja tiek formuojamai teismų praktikai, tiek socialinės apsaugos principams.

Pareiškėja teigė, kad VSDVF ignoruoja faktinę pažymos aplinkybę, pažymė-
tą skiltyje „Pastaba“, kurioje nurodyta, kad „draudžiamosios pajamos – pajamos, nuo  
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kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat priskaičiuotos li-
gos, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe 
ir profesinių ligų valstybinio socialinio draudimo pašalpos bei nedarbo socialinio drau-
dimo išmokos“. Šis karinę tarnybą atliekančių asmenų draudžiamųjų pajamų apibrėži-
mas nurodo ligos ir motinystės socialinio draudimo taikymą asmenims, atliekantiems 
karinę tarnybą ir gaunantiems draudžiamąsias pajamas. Šiuo atveju VSDFV klaidinga 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo normų ir faktinių situacijos aplinkybių inter-
pretacija negali būti vertinama kaip pagrindas atsisakyti išmokėti motinystės pašalpą dėl 
tariamai nepakankamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo.

Pareiškėja skunde taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2014 m. kovo 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A756-997/2014 suformuotu iš-
aiškinimu, kad nustatant (apskaičiuojant) ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą 
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, visiškai nereikšminga yra faktinė aplin-
kybė, jog valstybinio socialinio draudimo įmokos aptariamam socialiniam draudimui į 
Valstybinio socialinio draudimo fondą nebuvo sumokėtos. Kitaip tariant, įstatymų leidė-
jas expressis verbis nurodė, kad į aptariamą stažą įtraukiami ne tik laikotarpiai, per ku-
riuos minėtos draudimo įmokos buvo mokamos, bet ir laikotarpiai, kai šios įmokos turėjo 
būti mokamos (Įstatymo 3 str. 4 d.).

Priimdami skundžiamus sprendimus, VSDFV Vilniaus skyrius ir VSDFV dispona-
vo informacija apie tai, jog pareiškėjos draudėjas Lietuvos kariuomenė tinkamai vykdė jam 
įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose nustatytas pareigas. Nepaisant šių faktinių 
įrodymų, VSDFV nepagrįstai apribojo teisę gauti užtarnautą motinystės pašalpą. Faktinis 
disponavimas tokiais duomenimis implikavo ir viešojo administravimo subjektų pareigą 
imtis aktyvių veiksmų, siekiant kiek įmanoma tiksliau nustatyti (atkurti) aplinkybes (tikrąjį 
stažą, draudžiamųjų pajamų dydį ir kt.), reikšmingas apelianto turimai teisei į ginčo socia-
linio draudimo išmokas realizuoti. Tačiau Valstybinio socialinio draudimo fondą adminis-
truojančios įstaigos šių aplinkybių iš esmės nevertino ir, atsisakydamos tenkinti pareiškėjos 
prašymus skirti motinystės pašalpą už ginčo laikotarpius, formaliai rėmėsi ir subjektyviai 
interpretavo vien Registro duomenimis apie pareiškėjos aptariamo socialinio draudimo 
stažą bei aplinkybę, jog pareiškėjos draudėjas nepateikė nustatytos formos pažymų, įrodan-
čių ligos ir motinystės pakankamo socialinio draudimo stažo egzistavimą. Šiomis aplinky-
bėmis, atsižvelgiant į išdėstytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, pareiškėja manė, kad 
Vilniaus skyrius, nagrinėdamas jos prašymus skirti motinystės pašalpą, ir VSDFV, nagri-
nėdama skundą dėl teritorinio skyriaus sprendimo, neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal 
įstatymus, todėl byloje ginčijami sprendimai negali būti pripažinti pagrįstais.

Pareiškėja skunde pabrėžė, jog kai valstybiniu socialiniu draudimu apdraustas as-
muo (išmokos gavėjas) įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais 
kreipiasi dėl atitinkamos socialinio draudimo išmokos skyrimo, o iš šio asmens pateiktų 
ir Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančios įstaigos turimų duomenų 
galima daryti objektyviai pagrįstą prielaidą, jog draudėjas vykdo savo pareigas, turinčias 
esminę reikšmę pripažįstant apdraustojo asmens (išmokos gavėjo) teisę į šią išmoką ir 
/ ar nustatant šios teisės apimtį (pvz., socialinio draudimo išmokų dydį ir faktinį jų iš-
mokėjimą), minėtos įstaigos, prieš priimdamos sprendimą dėl prašymo skirti socialinio 
draudimo išmoką, privalo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, būtinus užtikrinti 
teisingą socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą apdraustiesiems asmenims 
(išmokų gavėjams).
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VSDFV ir jos teritoriniai skyriai pagal jiems priskirtą kompetenciją klaidingai in-
terpretavo Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo bei 
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymus. Dėl šio subjekty-
vaus ir klaidingo įstatymų vertinimo, VSDFV pareiškėjos atžvilgiu nesiėmė jokių aktyvių 
veiksmų, padedant įgyvendinti užtarnautas socialines garantijas, ignoravo faktinius įro-
dymus, patvirtinančius darbdavio atliktus mokėjimus, bei tik formaliai nagrinėjo susida-
riusią situaciją. 

Atsakovas atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip 
nepagrįstą. 

Atsakovas atsiliepime (b. l. 5–56) nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybinio so-
cialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, jog krašto apsaugos 
sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo 
kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos už-
duočių, privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu ir nedarbo socialiniu drau-
dimu. Vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis, E. V. tarnybos Lietuvos kariuomenėje 
nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d., priešingai nei teigia pareiškėja, nebuvo 
draudžiama ligos ir motinystės socialiniu draudimu, todėl šis laikotarpis negali būti įskai-
tytas į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalis numato, 
kad teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu taip pat turi 
apdraustieji, jeigu jie iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios neįgijo šio straipsnio  
1 dalyje nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiami kaip asme-
nys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punk-
te (pareigūnai, profesinės karo tarnybos, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo 
kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, ar statutiniai vals-
tybės tarnautojai), ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių. Ši Ligos ir 
motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtis, numa-
tanti teisę gauti motinystės pašalpą neįgijus reikiamo stažo, E. V. negali būti taikoma, ka-
dangi pareiškėja neatitinka minėtame straipsnyje išdėstytų sąlygų, nes visą ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo stažo skaičiavimo laikotarpį (nuo 2011 m. gruodžio 18 d. iki 
2013 m. gruodžio 17 d.) pareiškėja buvo UAB „G4S Lietuva“ apdraustąja, o įstatymo rei-
kalaujamo stažo neįgijo dėl to, kad šioje įmonėje pareiškėjai net 14 mėnesių ir 20 dienų 
buvo suteiktos nemokamos atostogos ir kiti nedraudiminiai laikotarpiai.

Atsižvelgiant į tai, kad E. V. neatitiko Ligos ir motinystės socialinio draudimo įsta-
tymo 16 straipsnio 1  dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001  m. sausio 25  d. 
nutarimu Nr.  86  patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 
(toliau – ir Nuostatai) 38 punkto reikalavimų, t. y. per paskutinius 24 mėnesius iki pir-
mos nėštumo ir gimdymo atostogų dienos neturėjo 12 mėnesių ligos ir motinystės soci-
alinio draudimo stažo, VSDFV Vilniaus skyrius 2014 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. 16-
12N-527 „Dėl E. V. teisės į motinystės pašalpą“ ir VSDFV 2014 m. kovo 12 d. sprendimu 
Nr.  (11.1)I-2269 „Dėl teisės gauti motinystės pašalpą“ pagrįstai nusprendė neskirti pa-
reiškėjai motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu nuo 2013  m. 
gruodžio 18 d. iki 2014 m. balandžio 22 d., todėl naikinti minėtų sprendimų nėra teisinio 
pagrindo, taip pat tenkinti E. V. reikalavimų įpareigoti VSDFV Vilniaus skyrių išmokė-
ti pareiškėjai motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu nuo 2013 m. 
gruodžio 18 d. iki 2014 m. balandžio 22 d. bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
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Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepime (b.  l.  41–43) prašė skundą at-
mesti kaip nepagrįstą iš esmės atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais. 

Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjai nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos nuo 
2013 m. gruodžio 18 d. Pagal Registro duomenis, iki šios dienos per paskutinius 24 mė-
nesius (nuo 2011 m. gruodžio 18 d. iki 2013 m. gruodžio 17 d.) pareiškėja turi 9 mėne-
sių ir 12 dienų ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą (dirba UAB „G4S Lietuva“). 
Atkreipė dėmesį, kad į pareiškėjos ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą neį-
skaityta 14 mėnesių ir 20 dienų, kai pareiškėja turėjo nedraudiminius laikotarpius: nuo 
2012 m. balandžio 16 d. iki 2012 m. balandžio 27 d. (12 d. dėl nemokamų atostogų), nuo 
2012  m. balandžio 30  d. iki 2012  m. gegužės 4  d. (5  d. dėl nemokamų atostogų), nuo 
2012 m. gegužės 6 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d. (6 mėn. 26 d. dėl nemokamų atostogų), 
nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. (3 mėn. karo tarnybos), nuo 2013 m. 
kovo 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d. (3 mėn. 1 d. dėl nemokamų atostogų), nuo 2013 m. bir-
želio 3 d. iki 2013 m. birželio 10 d. (8 d. dėl šeimos nario slaugos), nuo 2013 m. birželio 
11 d. iki 2013 m. birželio 23 d. (13 d. dėl nemokamų atostogų), nuo 2013 m. liepos 3 d. 
iki 2013 m. liepos 16 d. (14 d. dėl nemokamų atostogų) ir 2013 m. gruodžio 2 d. (1 d. dėl 
pravaikštos).

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyti 
krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti 
aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vyk-
dyti tarnybos užduočių, privalomai draudžiami tik pensijų socialiniu draudimu, nedar-
bo socialiniu draudimu ir sveikatos draudimu. Taigi laikotarpis (nuo 2012 m. kovo 1 d. 
iki 2013 m. liepos 31 d.), kai pareiškėja tarnavo Lietuvos kariuomenėje, negali būti įskai-
tytas į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, kadangi šiuo laikotarpiu pareiškėja 
nebuvo draudžiama ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Tai patvirtina ir pareiškėjai 
išduota Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus 2014  m. sausio 
28 d. pažyma Nr. (6.10)19D-30. Pažymoje esantis paaiškinimas, kuriuo pareiškėja remia-
si savo skunde, yra tik draudžiamųjų pajamų apibrėžimas, įtvirtintas Valstybinio sociali-
nio draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, t. y. paaiškinimas, kas apskritai yra laikoma 
asmens draudžiamosiomis pajamomis. Tačiau minėtas apibrėžimas jokiu būdu nereiškia, 
kaip kad klaidingai interpretuoja pareiškėja, jog ji buvo draudžiama visomis socialinio 
draudimo rūšimis, įskaitant ligos ir motinystės socialinį draudimą.

Pareiškėjos skunde nurodytu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo iš-
aiškinimu šiuo atveju negalima vadovautis, kadangi skiriasi bylų faktinės aplinkybės. 
Pareiškėjos minimoje byloje buvo kilęs klausimas, ar pareiškėjas apskritai gali būti laiko-
mas apdraustuoju, kadangi jis kaip įmonės direktorius už save, kaip apdraustąjį, nemokė-
jo privalomojo ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokų, nors privalėjo tai daryti, ir 
laikotarpiais, iš kurių turėjo būti skaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis ligos pašal-
poms, neturėjo reikalaujamo būtinojo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo. Tuo 
tarpu pareiškėja, kaip dirbanti pagal darbo sutartį, yra apdrausta ligos ir motinystės so-
cialiniu draudimu, darbdavys tvarkingai mokėjo ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įmokas už pareiškėją, tačiau pareiškėja tam tikrais laikotarpiais neturėjo draudžiamųjų 
pajamų dėl nemokamų atostogų, šeimos nario slaugos, karo tarnybos ar pravaikštos. Jos 
darbdavys UAB „G4S Lietuva“ tais laikotarpiais neprivalėjo mokėti ligos ir motinystės so-
cialinio draudimo įmokų už pareiškėją. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime pabrėžė, kad skirti motinystės pašalpą 
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nereikalaujant stažo nėra teisinio pagrindo, nes pareiškėja neatitiko Ligos ir motinystės 
socialinio draudimo pašalpų įstatymo 16  straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų, t.  y. visą 
stažo skaičiavimo laikotarpį buvo UAB „G4S Lietuva“ apdraustoji, kuriai 14 mėnesių ir 
20 dienų buvo suteiktos nemokamos atostogos ir kiti nedraudiminiai laikotarpiai. Todėl 
VSDFV Vilniaus skyrius 2014 m. sausio 16 d. pagrįstai priėmė sprendimą Nr. 6-12N-527 
neskirti pareiškėjai motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu nuo 
2013 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. balandžio 22 d.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015  m. balandžio 21  d. sprendimu 
pareiškėjos E. V. skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 86–92). 

Teismas nustatė, kad pareiškėjai E. V. nuo 2013 m. gruodžio 18 d. suteiktos nėš-
tumo ir gimdymo atostogos, todėl pareiškėja 2013  m. gruodžio 18 kreipėsi į VSDFV 
Vilniaus skyrių su prašymu skirti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų lai-
kotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. balandžio 22 d. VSDFV Vilniaus sky-
rius, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja neturėjo Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje ir Nuostatų 38 punkte nustatyto ligos ir motinystės soci-
alinio draudimo stažo, 2014 m. sausio 16 d. priėmė sprendimą Nr. 6-12N-527 „Dėl E. V. 
teisės į motinystės pašalpą“ neskirti pareiškėjai motinystės pašalpos už nėštumo ir gim-
dymo atostogų laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. balandžio 22 d. 

Pareiškėja VSDFV Vilniaus skyriaus 2014 m. sausio 16 d. sprendimą Nr.  6-12N-
527 apskundė VSDFV, kuri 2014 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. (11.1) I-2269 „Dėl teisės 
gauti motinystės pašalpą“ atmetė pareiškėjos skundą.

Teismas nustatė, kad byloje ginčas yra kilęs dėl to, ar krašto apsaugos sistemos pro-
fesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, pa-
rengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, gali 
būti laikomi draudžiamais ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Ginčo teisinius san-
tykius reguliuoja Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas 
bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai.

Teismas pažymėjo, kad, pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu so-
cialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis,  
E. V. dirbant UAB „G4S Lietuva“, per paskutinius 24 mėnesius iki pirmos nėštumo ir 
gimdymo atostogų dienos, t. y. laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 18 d. iki 2013 m. gruo-
džio 17  d., jos ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudarė tik 9  mėnesiai ir  
12 dienų, kadangi didesnę dalį laiko pareiškėja UAB „G4S Lietuva“ turėjo nedraudimi-
nį laikotarpį (dėl nemokamų atostogų, karo tarnybos, dėl pravaikštos ir kt.), kuris nėra 
įtraukiamas į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Į pareiškėjos ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo stažą neįskaityta 14 mėnesių ir 20 dienų, kai pareiškėja turėjo 
nedraudiminius laikotarpius.

Teismas, vadovaudamasis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio  
2 dalies 2 punktu, kuriame nurodyta, kad krašto apsaugos sistemos profesinės karo tar-
nybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo 
kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, privalomai drau-
džiami tik pensijų socialiniu draudimu, nedarbo socialiniu draudimu ir sveikatos drau-
dimu, padarė išvadą, kad laikotarpis (nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d.), kai  
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pareiškėja tarnavo Lietuvos kariuomenėje, negali būti įskaitytas į ligos ir motinystės so-
cialinio draudimo stažą, kadangi šiuo laikotarpiu pareiškėja nebuvo draudžiama ligos 
ir motinystės socialiniu draudimu. Tai patvirtina ir pareiškėjai išduota Fondo valdybos 
Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus 2014 m. sausio 28 d. pažyma Nr. (6.10)19D-
30. Šioje pažymoje esantis paaiškinimas, kuriuo pareiškėja remiasi savo skunde, yra tik 
draudžiamųjų pajamų apibrėžimas, įtvirtintas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
2 straipsnio 4 dalyje, t. y. paaiškinimas, kas apskritai yra laikoma asmens draudžiamosio-
mis pajamomis. Tačiau minėtas apibrėžimas jokiu būdu nereiškia, kaip klaidingai inter-
pretuoja pareiškėja, kad ji buvo draudžiama visomis socialinio draudimo rūšimis, įskai-
tant ligos ir motinystės socialinį draudimą.

Teismas taip pat nurodė, kad Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 
16  straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtis, numatanti teisę gauti motinystės pašalpą neįgi-
jus reikiamo stažo, E. V. negali būti taikoma, kadangi pareiškėja neatitinka minėtame 
straipsnyje išdėstytų sąlygų, nes visą ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo skai-
čiavimo laikotarpį (nuo 2011 m. gruodžio 18 d. iki 2013 m. gruodžio 17 d.) pareiškėja 
buvo UAB „G4S Lietuva“ apdraustąja, o įstatymo reikalaujamo stažo neįgijo dėl to, kad 
šioje įmonėje pareiškėjai net 14 mėnesių ir 20 dienų buvo suteiktos nemokamos atosto-
gos ir kiti nedraudiminiai laikotarpiai.

Atsižvelgęs į nustatytas faktines aplinkybes, įvertinęs teisės aktų nuostatas, regu-
liuojančias ginčo teisinius santykius, teismas priėjo prie išvados, kad VSDFV Vilniaus 
skyrius 2014  m. sausio 16  d. sprendimu Nr.  6-12N-527 ir VSDFV 2014  m. kovo 12  d. 
sprendimu Nr.  (11.1)I-2269 teisėtai ir pagrįstai nusprendė neskirti pareiškėjai motinys-
tės pašalpos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 18 d. iki 
2014  m. balandžio 22  d., todėl naikinti šių sprendimų nėra teisinio pagrindo. Atmetus 
šią pareiškėjos skundo dalį, nėra teisinio pagrindo įpareigoti VSDFV Vilniaus skyrių iš-
mokėti pareiškėjai motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį nuo 
2013 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. balandžio 22 d. Teismas taip pat netenkino prašymo 
priteisti bylinėjimosi išlaidas.

III.

Pareiškėja E. V. padavė apeliacinį skundą (b. l. 96–101), kuriame prašo panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 21 d. sprendimą ir priimti 
naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti.

Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Tiek VSDFV Vilniaus skyrius, tiek VSDFV ir teismas, priimdami skundžiamus 

sprendimus, neįsigilino į faktines aplinkybes, netinkamai aiškino ir taikė ginčo santykius 
reglamentuojančius teisės aktus, todėl padarė nepagrįstas išvadas, kurios prieštarauja su-
formuotai teismų praktikai ir nesiderina su socialinės apsaugos principais.

2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad laikotarpis, kuomet pareiškėja buvo pašauk-
ta dalyvauti pasirengime tarptautinei operacijai Afganistano Islamo Respublikoje (nuo 
2012 m. vasario 20 d. iki 2012 m. spalio 22 d. ir nuo 2012 m. lapkričio 4 d. iki 2013 m. 
gegužės 27 d.), neįskaitomas į draudiminį laikotarpį motinystės (tėvystės) pašalpai gauti, 
kadangi Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalies nuosta-
toje yra įtvirtinta stažo reikalavimo išimtis. Pareiškėja kario savanorio statusą įgijo nuo 
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1996 m. rugsėjo 9 d., šis statusas nėra pasikeitęs, jam nedaro įtakos ir tai, kad tuo pačiu 
buvo laikoma apdrausta uždarojoje akcinėje bendrovėje „G4S Lietuva“.

3. VSDFV Karinių ir joms prilyginamų struktūrų skyriaus 2014 m. sausio 28 d. pa-
žymoje nurodyta, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 2012  m. kovo 1  d. iki 2013  m. liepos 
31 d., kuomet tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo draudžiama, o „draudžiamųjų paja-
mų“ paaiškinimas yra nurodytas išnašoje, todėl remiantis tuo, minėtas laikotarpis turėjo 
būti įtrauktas į draudiminį stažą. Nepagrįstu laiko teismo argumentą, kad pažymoje nu-
rodytas tik draudžiamųjų pajamų apibrėžimas, kadangi vadovaujantis Šaltinių pateikimo 
ir citavimo taisyklėmis, išnašomis teksto apačioje pažymimos reikšmingos tekstui pasta-
bos, paaiškinimai ir nuorodos į šaltinius, todėl pažymos išnašoje apie pareiškėjos drau-
džiamąsias pajamas pateikiama ne apskritai draudžiamųjų pajamų samprata, bet paaiški-
nimas, kas sudarė pareiškėjos draudžiamąsias pajamas.

4. VSDFV Vilniaus skyrius ir VSDFV disponavo informacija apie Lietuvos kariuo-
menės tinkamą pareigų vykdymą pareiškėjos atžvilgiu, tačiau nepaisant to, nepagrįs-
tai apribojo pareiškėjos teisę gauti motinystės pašalpą. Atsakovas formaliai rėmėsi vien 
Registro duomenimis apie pareiškėjos socialinio draudimo stažą bei aplinkybe, jog pa-
reiškėjos draudėjas nepateikė nustatytos formos pažymų, įrodančių ligos ir motinystės 
pakankamą socialinio draudimo stažą. Pareiškėja teisę į motinystės pašalpą turi tiek dėl 
to, kad priskirta prie subjektų, kuriems motinystės pašalpa turėjo būti mokama ne pagal 
įgytą stažą, o dėl to, kad buvo priskirta prie specialių subjektų, turinčių teisę į šią pašalpą 
neįgijus stažo, tiek dėl to, kad faktiškai atlikdama savanoriškąją kario tarnybą buvo drau-
džiama ir motinystės socialiniu draudimu, tik šis laikotarpis nepagrįstai nebuvo įtrauktas 
į draudiminį stažą.

5. Pažeisti socialinės apsaugos principai, kadangi pareiškėjos atveju, jos teisės gauti 
motinystės (tėvystės) pašalpą negali būti nepagrįstai ribojamos, juolab paneigiamos tik 
dėl aplinkybės, kad neteisingai interpretuojami teisės aktai. Net ir tuo atveju, jeigu teis-
mas pripažintų, kad teisės aktai nenumato motinystės socialinių garantijų, turėtų būti tai-
koma įstatymo analogija, perkeliant draudėjui ir draudikui pareigą užtikrinti realių soci-
alinių garantijų suteikimą, o ne jas apskritai paneigti.

Atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius pateiktame atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį 
skundą (b.  l. 107–109) nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, 
pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Atsakovas nurodo, kad teismas, sprendime išanalizavęs ginčo santykius reglamen-
tuojančius teisės aktų nuostatas ir objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyręs visas fakti-
nes bylos aplinkybes, priėjo prie pagrįstos išvados, kad VSDFV Vilniaus skyrius 2014 m. 
sausio 16 d. sprendimu Nr. 6-12N-527 ir Fondo valdyba 2014 m. kovo 12 d. sprendimu 
Nr.  (11.1)I-2269 teisėtai ir pagrįstai nusprendė neskirti pareiškėjai motinystės pašalpos 
už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 19 d. iki 2014 m. ba-
landžio 22 d., kadangi pareiškėja neturėjo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstaty-
mo 16 straipsnio 1 dalyje bei Nuostatų 38 punkte nustatyto ligos ir motinystės socialinio 
draudimo stažo.

Pareiškėja klaidingai interpretuoja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstaty-
mo 16  straipsnio 3  dalį, kurioje įtvirtinta išimtis, numatanti teisę gauti motinystės pa-
šalpą, neįgijus įstatymo nustatyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, ir mano, 
kad vadovaujantis minėto įstatymo nuostata motinystės pašalpa turi būti mokama ir 
neįgijusiems reikalingo šiai pašalpai gauti stažo asmenims, jeigu jie yra tarp Valstybinio  
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socialinio draudimo įstatymo 4  straipsnio 2 dalies 2  punkte išvardintų asmenų. 
Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėja visą ligos ir motinystės socialinio draudimo sta-
žo skaičiavimo laikotarpį (nuo 2011 m. gruodžio 18 d. iki 2013 m. lapkričio 17 d.) buvo 
UAB „G4S Lietuva“ apdraustąja, o įstatymo reikalaujamo stažo neįgijo dėl to, kad šioje 
įmonėje pareiškėjai net 14 mėnesių ir 20 dienų buvo suteiktos nemokamos atostogos ir 
kiti nedraudiminiai laikotarpiai, kurie vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio drau-
dimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, neįtraukiami į ligos ir motinystės socialinio draudi-
mo stažą. Taigi atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja neatitiko Ligos ir motinystės socialinio 
draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje išdėstytų sąlygų, pirmosios instancijos teismas 
pagrįstai nusprendė, kad minėta įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtis, numa-
tanti teisę gauti motinystės pašalpą neįgijus reikiamo stažo, E. V. negali būti taikoma.

Atsakovas atsiliepime atkreipia dėmesį, kad pareiškėjos minimos pažymos pas-
tabose nurodytas draudžiamųjų pajamų paaiškinimas pats savaime dar nereiškia, kaip 
klaidingai interpretuoja pareiškėja, kad ji tarnybos Lietuvos Respublikos kariuomenėje 
laikotarpiu buvo draudžiama visomis socialinio draudimo rūšimis, įskaitant ligos ir mo-
tinystės socialiniu draudimu. Minėtoje pažymoje nurodytas tik draudžiamųjų pajamų 
apibrėžimas, kuris yra įtvirtintas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 
4 dalyje, ir paaiškinama, kas apskritai yra laikoma asmens draudžiamosiomis pajamomis. 
Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus pažyma, priešingai nei nu-
rodo pareiškėja, patvirtina, kad pareiškėja tarnybos Lietuvos kariuomenėje laikotarpiu 
buvo draudžiama tik pensijų socialiniu draudimu ir nedarbo socialiniu draudimu, kaip 
tai numato Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punktas, bei 
sveikatos draudimu. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis minėto įstatymo 
nuostatomis, pagrįstai konstatavo, kad tarnybos Lietuvos kariuomenėje laikotarpiu nuo 
2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d. E. V. nebuvo draudžiama ligos ir motinystės 
socialiniu draudimu, dėl to šis laikotarpis negali būti įskaitytas į ligos ir motinystės socia-
linio draudimo stažą. 

VSDFV Vilniaus skyriaus nuomone, teismas tinkamai pritaikė materialinės teisės 
normas bei objektyviai ir išsamiai išnagrinėjo visas bylai reikšmingas aplinkybes, todėl 
teisėtai ir pagrįstai priėmė 2015 m. balandžio 21 d. sprendimą, kuriuo pareiškėjos E. V. 
skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjos samprotavimai ir subjektyvus įsitikinimas, 
kad teismas turėjo padaryti kitokias išvadas, negali būti pagrindas konstatuoti, jog teis-
mas netinkamai taikė materialinės teisės normas, neobjektyviai ir nevisapusiškai tyrė ir 
įvertino bylos aplinkybes bei šalių argumentus.

Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV pateiktame atsiliepime į pareiškėjos apelia-
cinį skundą (b. l. 110–113) nurodo, kad su apeliaciniu skundu ir atsiliepime į skundą iš-
dėstytais argumentais nesutinka iš esmės ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teis-
mo sprendimą palikti nepakeistą.

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pareiškėjos teisės gauti motinystės pašalpą nėš-
tumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu. Atsakovas pareiškėjos prašymo paskirti moti-
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nystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu netenkino, nurodydamas, kad 
pareiškėja neturi įstatyme nustatyto 12 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo 
stažo. Atsakovo teigimu, pareiškėjos stažą sudarė 9 mėnesiai ir 12 dienų. 

Kilusio ginčo kontekste visų pirma pažymėtinos pagrindinės pareiškėjos situaciją 
apibūdinančios faktinės aplinkybės. Pareiškėja nuo 2007 m. balandžio 20 d. dirba pagal 
neterminuotą darbo sutartį privačiame sektoriuje. 2012  m. vasario 20  d.–2012  m. spa-
lio 22 d. ir 2012 m. lapkričio 4 d.–2013 m. gegužės 27 d. pareiškėja, kaip karė savano-
rė, buvo pašaukta pasirengti ir dalyvauti tarptautinėse operacijose Afganistano Islamo 
Respublikoje. Nuo 2013  m. birželio 10  d. iki 2013  m. birželio 23  d. jai buvo suteiktos 
prevencinės reabilitacijos atostogos. Įvardytais laikotarpiais pagal Valstybinio socialinio 
draudimo įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą kariams savanoriams ligos ir motinystės 
socialinis draudimas nebuvo privalomas (Įstatymo 4 str. 2 d. 2 p.). Nuo 2013 m. gruodžio 
18 d. iki 2014 m. balandžio 22 d. pareiškėja buvo išėjusi įstatyme numatytų nėštumo ir 
gimdymo atostogų, tačiau šiuo laikotarpiu motinystės pašalpa jai, kaip neįgijusiai įstaty-
me nustatyto stažo, nebuvo paskirta.

Tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos šioje byloje, svarbu nustatyti, ar 
pareiškėja atitinka Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnyje, re-
glamentuojančiame teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laiko-
tarpiu, įtvirtintas pašalpos skyrimo sąlygas. Šiuo klausimu pirmiausia pažymėtina, kad 
įstatymų leidėjas pasirinko tokį teisinio reguliavimo modelį, pagal kurį teisė gauti mo-
tinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu iš esmės siejama su asmens 
draustumu ir jo turimu ligos ir motinystės socialinio draudimo stažu. Pagal bendrąją 
taisyklę, teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turi 
apdrausti asmenys, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, jeigu jie iki pir-
mosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per pa-
skutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą (Ligos ir motinystės 
socialinio draudimo įstatymo 16 str. 1 d.). 

Taikant nurodytą teisės normą kilusiam ginčui, reikia sutikti su atsakovo pozicija, 
kad bylos duomenys nepatvirtina, jog pareiškėja būtų sukaupusi įstatyme reikalaujamą 
ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Pagal Ligos ir motinystės socialinio drau-
dimo įstatymo 3  straipsnio 4  dalį, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas – lai-
kotarpiai, per kuriuos mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio 
socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui. Šios rūšies so-
cialinio draudimo įmokos pareiškėjos atveju remiantis galiojančiu teisiniu reguliavimu 
nebuvo privalomos. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 
2 punktą, kariai savanoriai yra draudžiami pensijų socialiniu draudimu ir nedarbo soci-
aliniu draudimu, o pagal Sveikatos draudimo įstatymą – ir privalomuoju sveikatos drau-
dimu. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja buvo papildomai draudžiama pagal nustatytą 
teisinį reguliavimą neprivalomu ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Šios aplinkybės 
juolab nepatvirtina pareiškėjos teiginys, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo val-
dybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus 2014 m. sausio 28 d. pažymoje apie 
asmens valstybinį draudimą Nr. (6.10)19D-30 vartojamas terminas „draudžiamosios pa-
jamos“, kuris, be kita ko, apima ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpas. Pažymoje pateiktas 
draudžiamųjų pajamų apibrėžimas parodo, nuo kokių pajamų yra skaičiuojamos sociali-
nio draudimo įmokos, ir nėra skirtas patvirtinti ar paneigti socialinio draudimo įmokų 
faktinį sumokėjimą. Tokią aplinkybę atskleidžia pažymoje pateikti konkretūs duomenys, 
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pažymintys apdraustojo naudai pervestą įmokų dydį, o ne pažymos pastaboje nurodytas 
bendro pobūdžio draudžiamųjų pajamų apibrėžimas. Atsižvelgus į tai, reikia konstatuoti, 
kad pareiškėja netenkina Ligos ir motinystės įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatytos 
sąlygos turėti 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius trukmės ligos ir motinystės so-
cialinio draudimo stažą ir todėl pagal šią teisės nuostatą teisės gauti motinystės pašalpą 
nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu neįgijo.

Kita vertus, Ligos ir motinystės įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikala-
vimas asmenims, siekiantiems įgyti teisę į motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo lai-
kotarpiu, turėti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir mo-
tinystės socialinio draudimo stažą nėra absoliutus ir jam taikomos tam tikros įstatyme 
nustatytos išimtys. Tokios bendrosios taisyklės išimtis, aktuali nagrinėjamam atvejui, yra 
nustatyta Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje ir taiko-
ma kartu su Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis. 
Remiantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, teisę 
gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu taip pat turi apdraus-
tieji, jeigu jie iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios neįgijo šio straipsnio 1 dalyje 
nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiami kaip asmenys, išvar-
dyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, ir per-
trauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių. Atitinkamai, Valstybinio socialinio 
draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte, be kita ko, nustatyta, kad kariai sava-
noriai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, privalomai draudžia-
mi pensijų socialiniu draudimu ir nedarbo socialiniu draudimu. 

Apibendrinant ginčo metu galiojusį teisinį reguliavimą matyti, kad asmenims, 
neįgijusiems įstatyme nustatytos trukmės ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, 
teisė gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu savaime nėra 
paneigiama. Ši teisė nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gali būti įgyvendinama, 
jei suinteresuotų asmenų situacija patenka į įstatymų leidėjo Ligos ir motinystės socia-
linio draudimo įstatyme apibrėžtų bendrosios taisyklės turėti 12 mėnesių trukmės sta-
žą išimčių taikymo sritį. Remiantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 
bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis, asmenų, įsipareigojusių sa-
vanoriškai karinei tarnybai, teisė gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atosto-
gų laikotarpiu yra siejama su trijų pagrindinių sąlygų išpildymu. Pirma, asmenys, kurie 
kreipiasi dėl pašalpos paskyrimo, privalo būti draudžiami ligos ir motinystės socialiniu 
draudimu; antra, šie asmenys reikalaujamo 12 mėnesių stažo neįgyja, nes yra draudžiami 
kaip kariai savanoriai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių; tre-
čia, pertrauka nuo jų statuso pasikeitimo yra ne ilgesnė nei trys mėnesiai. Visas sąlygas 
reikia taikyti kumuliatyviai. 

Vertinant, ar pareiškėjos atveju tenkinamos įvardytos sąlygos, tarp kurių yra sąlyga 
būti apdraustąja, pirmiausia pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad tokį statusą 
pareiškėja kreipdamasi dėl motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo laikotarpiu turėjo. 
Kaip minėta, pareiškėja yra pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis asmuo, už ją gin-
čo laikotarpiu buvo mokamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, vėliau jai 
buvo suteiktos įstatyme numatytos nėštumo ir gimdymo atostogos. Atsižvelgus į tai, bylą 
nagrinėjančiai teisėjų kolegijai toliau reikia pateikti tik anksčiau įvardytų kitų dviejų sąly-
gų taikymo išaiškinimą.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi remtis 
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gali ne kiekvienas apdraustasis asmuo, o tik tas, kuris įstatyme nustatyto ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl aiškiai ir konkrečiai įstatyme numatytų prie-
žasčių. Nagrinėjamu atveju reikia patikrinti, ar pareiškėja nurodytais laikotarpiais buvo 
draudžiama kaip asmuo, įvardytas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4  straips-
nio 2 dalies 2 punkte. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja iš tiesų buvo draudžia-
ma kaip karė savanorė, pašaukta vykdyti tarnybos užduočių. Šį faktą patvirtina minėta 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų 
skyriaus 2014 m. sausio 28 d. pažyma apie asmens valstybinį draudimą Nr. (6.10)19D-30. 
Teisėjų kolegijai pagal byloje surinktą medžiagą nekyla abejonių, kad pareiškėja įstatyme 
reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo negalėjo įgyti būtent dėl to, 
kad kaip karė savanorė buvo pašaukta atlikti tarnybos užduočių. 

Šiuo aspektu teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad nei iš minėtoje Ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje vartojamų žodžių „apdrausta-
sis“ ar „asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 
1 ar 2 punkte“, nei iš kitų įstatymo 16 straipsnio nuostatų sisteminio aiškinimo nematyti, 
kad karių savanorių, pašauktų vykdyti tarnybos užduočių, teisė į motinystės pašalpą nėš-
tumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu yra siejama su sąlyga, kad šie asmenys visą ligos 
ir motinystės socialinio draudimo stažo skaičiavimo laikotarpį mokėtų ligos ir motinys-
tės socialinio draudimo įmokas. Teisėjų kolegija nesutinka su argumentais, jog nors kaip 
karė savanorė privalomai nedraudžiama ligos ir motinystės socialiniu draudimu, pareiš-
kėja, pašaukta į mokymus ir vėliau vykdyti tarnybos užduočių, pagal Ligos ir motinystės 
socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalį turėjo teisę šios rūšies draudimu draus-
tis savanoriškai Vyriausybės nustatyta tvarka. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nebūtų teisin-
ga teigti, kad dėl valstybės interesų, inter alia Lietuvos tarptautinių gynybos ir karinio 
bendradarbiavimo įsipareigojimų vykdymo atliekant savanorišką karinę tarnybą, ligos 
ir motinystės socialinio draudimo įmokų mokėjimas yra savanoriškas ir tenkina išimti-
nai tik suinteresuoto asmens privatų poreikį užsitikrinti socialinę apsaugą, įvykus drau-
diminiam įvykiui. Karo tarnybos atlikimas, nepaisant jos savanoriško pobūdžio, reiškia 
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme numatytą pilietinę pa-
reigą ir netenkina atskirų privačių asmenų poreikių.  Be to, tokiu būdu aiškinant Ligos 
ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio nuostatas, šio straipsnio 3 da-
lis apskritai netektų prasmės, nes visi asmenys, už kuriuos yra mokamos ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo įmokos, patektų į bendrąją taisyklę įtvirtinančios įstatymo 
16 straipsnio 1 dalies taikymo sritį. Tokia situacija paneigtų reikalavimo įgyti atitinkamą 
stažą išimčių įtvirtinimo poreikį. Šie argumentai sudaro pagrindą teigti, jog aplinkybė, 
kad pareiškėjos naudai karinės tarnybos laikotarpiu nebuvo mokamos ligos ir motinystės 
socialinio draudimo įmokos, nereiškia, jog ji nepatenka į Ligos ir motinystės įstatymo  
16 straipsnio 3 dalies taikymo sritį.

Aiškindama sąvoką „pertrauka nuo statuso pasikeitimo“, teisėjų kolegija visų pir-
ma atkreipia dėmesį, kad nei statuso pasikeitimo, nei pertraukos sąvokų turinys nėra 
aiškiai aptartas įstatyme. Teisės aktuose nesant minėtų sąvokų apibrėžimo, įstatyme var-
tojamą formuluotę „pertrauka nuo statuso pasikeitimo“ reikia suprasti ir ją aiškinti, atsi-
žvelgiant į nagrinėjamos teisės nuostatos kontekstą, prasmę ir tikslą bei reglamentavimo, 
kurio dalis ji yra, tikslus. Iš tiesų tiek Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 
tikslas – kompensuoti dėl draudiminio įvykio dalį prarastų darbo pajamų, tiek šio įstaty-
mo 16 straipsnio tikslai skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių, neseniai pagimdžiu-
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sių moterų socialinė apsauga, būtų akivaizdžiai pažeisti, jeigu teisė į motinystės pašalpą 
nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu nebūtų suteikiama dirbančioms moterims tik 
todėl, kad darbo laikotarpiu jos buvo pašauktos atlikti karių savanorių pareigas. Todėl 
teisinė formuluotė „pertrauka nuo statuso pasikeitimo“, kaip leidžianti nukrypti nuo rei-
kalavimo turėti įstatyme nustatytą socialinio draudimo stažą, šiuo atveju turi būti aiški-
nama plačiai. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju įstatyme vartojama formu-
luotė „statuso pasikeitimas“ reiškia suinteresuoto asmens perėjimą (jų daugetą) iš karo 
tarnybos į civilinės srities darbą arba – pačia bendriausia prasme – apdraustojo ligos ir 
motinystės socialinio draudimu statuso įgijimą įstatymuose nustatytu būdu, atlikus kari-
nės tarnybos užduotis. Vienintelis šioje formuluotėje įtvirtintas reikalavimas – asmuo, at-
likęs karinę tarnybą, turi įgyti dirbančiojo arba apdraustojo ligos ir motinystės socialiniu 
draudimu asmens statusą per įstatyme nustatytą trijų mėnesių laikotarpį. Šis darbuotojo 
statusas turi būti aiškinamas, kaip apimantis atitinkamo asmens skirtingus tarp karinės 
tarnybos laikotarpių vienas po kito dirbtus darbus, taip pat ir darbus skirtingiems darb-
daviams, taip pat pagal skirtingus statusus.

Aplinkybės, kuriomis remiasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, 
kad pareiškėja karės savanorės statusą įgijo 1996 m. ir šis statusas nėra pasikeitęs, neda-
ro įtakos bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos pateiktam Ligos ir motinystės socialinio 
draudimo įstatyme vartojamos formuluotės „statuso pasikeitimas“ išaiškinimui. Šiuo as-
pektu visų pirma pastebėtina, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo praktiką kalbinis metodas negali būti vienintelis nagrinėjamos teisės nor-
mos aiškinimo pagrindas ar įgyti prioritetą kitų teisės nuostatų aiškinimo būdų atžvilgiu  
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014  m. gegužės 19  d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr.  A552-778/2014, 2013  m. gruodžio 23  d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr.  A143-2834/2013). Remiantis lingvistiniu, 
sisteminiu ir teleologiniu aiškinimu, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo  
16 straipsnio 3 dalyje numatytas „statuso pasikeitimas“ negali reikšti tik vieno karinės 
tarnybos laikotarpio. Savanoriškos karo tarnybos atveju šaukiamasis nuo jo nepriklau-
sančiam laikotarpiui yra priskiriamas ginkluotosioms pajėgoms. Kiekvienu atveju darbi-
nių santykių civilinėje srityje sustabdymą pagrindžia viešojo intereso tikslai, siejami su 
karinių poreikių egzistavimu. Savo ruožtu asmenys, įsipareigoję kaip kariai savanoriai, 
dėl nenuolatinio karinės tarnybos pobūdžio yra priversti laukti kito pašaukimo į tarny-
bą, kurio pradžia nėra aiški. Tokiu būdu savanoriškai įsipareigojusio karo prievolininko 
civilinės srities darbo sustabdymas yra neišvengiama tarnybos karinėje organizacijoje pa-
sekmė. Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į bendrą Ligos ir motinystės socialinio draudi-
mo įstatymo tikslą, nagrinėjama formuluotė turi būti suprantama, kaip apimanti keletą 
dirbančio ir kitaip apdrausto asmens skirtingų savanoriškos karinės tarnybos laikotarpių. 

Toks aiškinimas labiausiai atitinka oficialiai konstitucinėje jurisprudencijo-
je pažymėtos socialiai orientuotos valstybės doktriną, įtvirtintą Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012  m. vasario 6  d. ir 
2010  m. birželio 29  d. nutarimai). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad 
Konstitucijos 38 straipsnio nuostatos išreiškia valstybės įsipareigojimą įstatymais ir kitais 
teisės aktais nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų, kad šeima, taip pat mo-
tinystė, tėvystė ir vaikystė, kaip konstitucinės vertybės, būtų visokeriopai puoselėjamos 
ir saugomos (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d., 2004 m. kovo 5 d., 2011 m. 
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rugsėjo 28 d., 2012 m. vasario 27 d. nutarimai). Konstitucinis valstybės įsipareigojimas 
saugoti ir globoti šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, kaip bendras principas, tam  
tikrais aspektais yra išreikštas ir kitose Konstitucijos nuostatose, inter alia 39 straipsnio 
1 dalyje, kurioje garantuojama valstybės globa ir parama šeimoms, auginančioms ir au-
klėjančioms vaikus namuose, bei 2 dalyje, kurioje dirbančioms motinoms yra užtikrina-
mos mokamos atostogos iki gimdymo ir po jo, palankios darbo sąlygos ir kitos lengva-
tos (šiuo klausimu žr. Konstitucinio Teismo 2012  m. vasario 27  d. nutarimą). Tai, kad 
sąžiningo ir nesiekiančio piktnaudžiauti teise apdraustojo asmens (išmokos gavėjo) tei-
sė į atitinkamas socialinio draudimo išmokas privalo būti įgyvendinama, akcentuota ir 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (šiuo klausimu, žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį 
administracinėje byloje Nr. A756-997/2014). 

Galiausiai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus teisė į soci-
alinę apsaugą, teisė gauti įstatyme nustatytas socialinio aprūpinimo išmokas, inter alia 
nėštumo ir motinystės atostogų metu yra sudedamoji bendrųjų teisės principų, kurių 
laikymąsi, be kita ko, užtikrina kilusius ginčus nagrinėjantys teismai, dalis. Iš to išplau-
kia, kad negali būti pripažįstamas teisės aiškinimas, nesuderinamas su pagarba žmogaus 
teisėms, kurią iš esmės garantuoja visi pagrindiniai tarptautiniai teisės aktai. Tai, kad 
teisė į motinystės atostogas vertinama kaip ypatingos svarbos socialinės teisės apsau-
gos priemonė, įtvirtinta inter alia 1948  m. gruodžio 10  d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos priimtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 22 straipsnyje, 25 straipsnio 
2 dalyje, 1966  m. gruodžio 19  d. Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių tei-
sių pakto 10 straipsnyje, Europos socialinės chartijos 8 straipsnyje, 2000 m. birželio 15 d. 
Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 183 dėl 1952 m. Motinystės apsaugos 
konvencijos (su pakeitimais) pakeitimo 6 straipsnio 1 dalyje. Šiame kontekste atskirai pa-
žymėtinos 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų ska-
tinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krū-
timi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 348, p. 1, 2004 m. specialusis leidi-
mas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 110) nuostatos. Iš Direktyvos 92/85 11 straipsnio 2 punkto 
b papunkčio matyti, jog tam, kad būtų garantuotas darbuotojų saugos ir sveikatos apsau-
gos teisių laikymasis, nustatoma, kad motinystės atostogų atveju darbuotojoms turi būti 
garantuotas atlyginimo išlaikymas ir (arba) teisė į atitinkamą pašalpą.

Tokiomis aplinkybėmis, kurios susiklostė nagrinėjamu atveju, reikalauti iš pareiš-
kėjos įgyti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 1  dalyje nu-
statytą 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius stažą kiekvienu atveju pasikeitus jos sta-
tusui, be kita ko, reikštų panaikinti Konstitucijos bei Lietuvos Respublikos tarptautinių 
įsipareigojimų laiduojamos teisės į socialinę apsaugą ir jos įgyvendinimą įtvirtinančių 
teisės aktų veiksmingumą. Todėl teisės aiškinimas, pagal kurį Ligos ir motinystės socia-
linio draudimo įstatyme numatyta stažo išimtis taikoma dirbančioms moterims, kurios 
dėl savanoriškos karinės tarnybos neturi galimybių įgyti įstatyme nustatyto ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo stažo, vertintinas kaip labiausiai atitinkantis įstatymų leidėjo 
įgyvendinamus visuomenės solidarumo, socialinės darnos ir teisingumo imperatyvus bei 
sprendimo valstybės gynybą iš dalies užtikrinti savanoriškos karo tarnybos būdu tikslus.

Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad aktualiu laikotarpiu pareiškėja, grį-
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žusi iš karinės tarnybos, būtų praradusi apdraustojo asmens statusą. Priešingai, bylos  
duomenys patvirtina, kad pareiškėja – visą šį laikotarpį pagal neterminuotą darbo sutar-
tį dirbantis asmuo. Todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos argumentai, 
kad pareiškėja netenkina Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio  
3 dalyje įtvirtintų teisės gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotar-
piu, tarp kurių nustatyta sąlyga neviršyti 3 mėnesių pertraukos nuo statuso pasikeitimo, 
atmestini kaip nepagrįsti. 

Šioje motyvuojamoje teismo sprendimo dalyje išdėstyti argumentai sudaro pa-
grindą panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 
2014 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. 6-12N-527 „Dėl E. V. teisės į motinystės pašalpą“ ir 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2014 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. (11.1)
I-2269 „Dėl teisės gauti motinystės pašalpą“ bei įpareigoti atsakovą apskaičiuoti ir išmo-
kėti pareiškėjai motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo laikotarpiu.

V.

Pareiškėja pateikė prašymą priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau kon-
krečiai nepagrindė, kokias bylinėjimosi išlaidas patyrė, ir nepateikė atitinkamų įrodymų, 
todėl šis prašymas nesvarstytinas. Tai neužkerta kelio pareiškėjai pateikti prašymą dėl by-
linėjimosi išlaidų priteisimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pažymėtina, jog tokį 
prašymą pareiškėja turi teisę paduoti ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo 
įsiteisėjimo dienos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d.).

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

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjos E. V. apeliacinį skundą tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015  m.  balandžio 21  d. 

sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjos E. V. skundą tenkinti.
Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 

2014 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. 6-12N-527 „Dėl E. V. teisės į motinystės pašalpą“ ir 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2014 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. (11.1)
I-2269 „Dėl teisės gauti motinystės pašalpą“.

Atsakovą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių įparei-
goti apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjai E. V. motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo 
laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. balandžio 22 d.

Sprendimas neskundžiamas.
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3.1.2. dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimo nutraukimo, 
paaiškėjus pareigūno atleidimo aplinkybėms 

Pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį 
(2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-86 redakcija), pareigūnams ir kariams, dėl pačių 
kaltės pašalintiems iš vidaus tarnybos, pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama, 
esant šioms papildomoms sąlygoms: jie yra ištarnavę 20 ar daugiau metų; ir yra sukakę 
įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas, – senatvės 
pensijos amžių) (30 punktas).

Pareigūnas, pašalintas iš vidaus tarnybos dėl tarnybai keliamų reikalavimų pažei-
dimo, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo prasme negali būti teisiškai vienodai 
traktuojamas, kaip ir pareigūnai, kurių vidaus tarnybos teisiniai santykiai baigėsi kitais 
pagrindais, t. y. nesant jų pačių kaltės. Vadinasi, įstatymų leidėjas, Pareigūnų ir karių vals-
tybinių pensijų įstatyme nustatęs griežtesnį teisinį reguliavimą (papildomų sąlygų atiti-
kimo prasme) tais atvejais, kai pareigūnas iš vidaus tarnybos pašalinamas inter alia dėl 
tarnybinio nusižengimo (netinkamo tarnybinių pareigų vykdymo), šiai aplinkybei suteikė 
teisinę reikšmę, kurios ignoravimas reikštų ir pačios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos 
konstitucinės paskirties paneigimą. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymui fak-
tą, kad tarnybos santykiai yra pasibaigę dėl pareigūno kaltės, pripažįstant teisiškai reikš-
mingu, ir esant galutiniam bei neskundžiamam teismo sprendimui dėl pareigūno kaltės 
buvimo tarnybinių santykių pasibaigimo momentu, turi būti taikoma Pareigūnų ir karių 
valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalis (32 punktas).

Tai, jog specialiame įstatyme (kitame teisės akte), apibrėžiančiame viešojo admi-
nistravimo subjekto kompetenciją, nėra tiesiogiai (expressis verbis) numatytas konkretus 
šio subjekto veikimo būdas, konkretus administracinis veiksmas ar sprendimas ir nėra nu-
rodyta, kaip konkrečioje situacijoje turėtų būti pasielgta, negali visiškai ir absoliučiai eli-
minuoti viešojo administravimo subjekto pareigos tinkamai įgyvendinti jam įstatymais 
priskirtas funkcijas konkrečioje viešojo administravimo srityje. Todėl siekiant užtikrinti 
efektyvumo principo įgyvendinimą viešojo administravimo subjekto veikloje, garantuoti 
teisingą ir protingą ribotų valstybės finansinių resursų panaudojimą, atsižvelgiant į so-
cialinio teisingumo reikšmę, gali būti vertinama, jog įstatymu suteikti įgaliojimai viešojo 
administravimo subjektui priimti atitinkamą sprendimą apima ir tokio subjekto teisę, o 
tam tikrais atvejais ir pareigą, priimtą sprendimą pakeisti. Tai atlikdamas, viešojo admi-
nistravimo subjektas negali veikti savo nuožiūra. Tokiose situacijose jį saisto reikalavimas 
nustatyti (atrasti) tinkamą ir teisingą privataus asmens teisių, inter alia turtinių interesų ir 
viešojo intereso užtikrinimo pusiausvyrą (konkuruojančių interesų balansą) ir nepažeisti 
reikalavimo dėl administracinių klaidų ar kitų priežasčių kilusių sunkumų naštą paskirsty-
ti proporcingai (35 punktas).

Siekiant racionalaus ir efektyvaus ribotų valstybės finansinių išteklių naudojimo, 
sprendimą nutraukti pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimą priėmusiai insti-
tucijai (šiuo atveju vidaus reikalų ministrui) ar kitam kompetentingam subjektui apskritai 
nėra draudžiama siekti, jog nepagrįstai išmokėtos tokios pensijos sumos būtų sugrąžintos 
į valstybės biudžetą. Viešojo administravimo institucija tokiais atvejais turi svarstyti klau-
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simą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nutraukimo teisinių pasekmių taikymo. 
Vertinimas, ar sprendimas nutraukti aptariamos valstybinės pensijos mokėjimą turi veik-
ti retroaktyviai, t. y. paveikti ir tuos teisinius santykius, kurie susiklostė iki sprendimo nu-
traukti valstybinę pensiją priėmimo, atliekamas atsižvelgiant į konkrečioje situacijoje su-
siklosčiusias faktines aplinkybes. Išreikalavimas iš asmens jau išmokėtų pareigūnų ir karių 
valstybinės pensijos su priedu sumų, kai nėra šių sumų įgijėjo nesąžiningumo, galėtų būti 
vertinamas, kaip nepagrįstas (inter alia neproporcingas) nuosavybės teisių apribojimas, 
asmens turtinių interesų pažeidimas, draudžiamas Konstitucijos 23 straipsnio ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio 
pagrindu (44 punktas).

Administracinė byla Nr. A-2458-525/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01738-2013-8

 Procesinio sprendimo kategorijos: 6.6.1; 16.5

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. gegužės 13 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto, 
Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą 
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimo admi-
nistracinėje byloje pagal pareiškėjo E. K. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė: 
I.

1. Pareiškėjas E. K. padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, 
prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013  m.  balan-
džio 19 d. sprendimo Nr. 11SP-1400 rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus.

2. Pareiškėjas paaiškino, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (to-
liau – ir Vidaus reikalų ministerija, VRM) 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. 11SP-
1400 rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktais nutraukė pareiškėjui pensijos su priedu mokėji-
mą nuo 2013 m. kovo 1 d., pareiškė reikalavimą grąžinti 3 376,35 Lt (977,86 Eur) kaip 
nepagrįstai gautą pensiją su priedu už laikotarpį nuo 2012  m.  spalio 30  d. iki 2013  m. 
kovo 1 d. per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos. Pareiškėjas taip pat pa-
aiškino, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reika-
lų ministerijos Varėnos rinktinės (toliau – Varėnos rinktinė) vadas 2012 m. spalio 29 d. 
įsakymu Nr.  TE-252 atleido pareiškėją iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statu-
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to (toliau – ir Statutas) 53 straipsnio 1 dalies 4 punktą (kai negali tarnauti dėl sveikatos  
būklės, esant atitinkamai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos 
centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – ir Centrinė medicinos eks-
pertizės komisija, CMEK) išvadai), o Vidaus reikalų ministerijos kancleris 2012  m. 
lapkričio 15 d. sprendimu Nr. 11SP-5058 neterminuotai pareiškėjui paskyrė pareigūnų ir 
karių valstybinę pensiją už tarnybą nuo 2012 m. spalio 30 d. pagal Lietuvos Respublikos 
pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3 straipsnio 1 da-
lies 4 punktą (pareigūnų valstybinė pensija skiriama ir išmokama išėjusiems iš tarnybos 
šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems pareigūnams, atleistiems dėl sveikatos, kai yra 
žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada). Varėnos rinktinės vado 
2012 m. spalio 29 d. įsakyme Nr. TE-252 nurodytas atleidimo iš tarnybos pagrindas, su-
teikiantis teisę gauti pareigūno valstybinę pensiją, paremtas CMEK objektyviai nustaty-
ta aplinkybe, t. y. pareiškėjo negalėjimu tęsti tarnybos dėl sveikatos būklės, panaikintas 
vėlesniu Varėnos rinktinės vado 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. TE-56 be teisinio pa-
grindo. Pareiškėjo teigimu, nesant atitinkamo teismo sprendimo, vidaus reikalų ministras 
neturi teisinio pagrindo panaikinti minėtos institucijos kanclerio sprendimo dėl pensi-
jos pareiškėjui paskyrimo ir nutraukti pensijos mokėjimą, nes Įstatymas tokio veikimo 
būdo nenumato. Pareiškėjas atleistas iš vidaus tarnybos teisėtu pagrindu dėl objektyvių 
priežasčių – esant CMEK išvadai, kai negali tarnauti dėl sveikatos būklės, šis atleidimo 
pagrindas nėra nuginčytas teisės aktų nustatyta tvarka. Įstatymas nenumato galimybės 
pačiam peržiūrėti ir panaikinti savo teisėtą sprendimą dėl pareigūnų pensijos skyrimo 
pareiškėjui.

3. Atsakovas Vidaus reikalų ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį 
atmesti kaip nepagrįstą.

4. Atsiliepime (b.  l.  21) atsakovas, remdamasis Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies  
4 punktu, nurodė, kad teisinis įpareigojimas elgtis vienokiu būdu kartu yra teisinis drau-
dimas elgtis kitokiu būdu. Nustačiusi, kam pensija skiriama ir išmokama, ši norma drau-
džia skirti ir išmokėti pensiją neatitinkantiems šių sąlygų asmenims. Būtent šį draudimą 
išmokėti vykdė vidaus reikalų ministras, nutraukdamas pensijos mokėjimą, nes pareiškė-
jas pagal galutinę teisinę padėtį nėra atleistas dėl sveikatos. Pažymėjo, kad vidaus reikalų 
ministro teisė išreikalauti jau išmokėtą (permokėtą) pensiją kyla iš Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.237 straipsnio 2 dalies. 

II.

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014  m. birželio 30  d. sprendimu 
(b. l. 82–85) pareiškėjo skundą tenkino ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeri-
jos 2013 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. 11SP-1400 panaikino.

6. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Varėnos rinktinės vado 
2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. TE-76 pareiškėjui paskirta nuobauda – atleidimas iš vi-
daus tarnybos. Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo įsakymu, kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą, kuris 2012 m. liepos 2 d. sprendimu panaikino Varėnos rinktinės 
vado 2012 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. TE-76 „D. E. K. atleidimo iš vidaus tarnybos“ 1 ir 2 
punktus; grąžino pareiškėją į VSAT Varėnos rinktinės (duomenys neskelbtini) (A lygio, 
10 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo) pareigas; įpareigojo VSAT Varėnos rink-
tinę teisės aktų nustatyta tvarka išduoti pareiškėjui siuntimą į Lietuvos Respublikos vi-
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daus reikalų ministerijos Centrinės medicinos ekspertizės komisiją, kad būtų nustatytas 
jo tinkamumas tolesnei tarnybai; priteisė pareiškėjui vidutinį darbo užmokestį už visą 
priverstinės pravaikštos laiką nuo 2012  m. kovo 7  d. iki teismo sprendimo šioje byloje 
įvykdymo dienos; priteisė pareiškėjui iš atsakovo Varėnos rinktinės 1 360 Lt bylinėjimosi 
išlaidų. Taip pat nusprendė sprendimo dalį dėl pareiškėjo grąžinimo į valstybės tarnybą ir 
dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo vykdyti skubiai.

7. Varėnos rinktinės vadas, vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teis-
mo sprendimą, 2012  m.  spalio  29  d. įsakymu Nr.  TE-252 atleido pareiškėją iš vidaus 
tarnybos pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punktą (kai negali tarnauti dėl sveikatos 
būklės, esant atitinkamai CMEK išvadai). Vidaus reikalų ministerijos kancleris 2012 m. 
lapkričio 15 d. sprendimu Nr. 11SP-5058 pareiškėjui neterminuotai paskyrė pareigūnų ir 
karių valstybinę pensiją už tarnybą nuo 2012 m. spalio 30 d. pagal Įstatymo 3 straipsnio 
1 dalies 4 punktą. Taip pat Vidaus reikalų ministerijos kancleris 2012 m. lapkričio 15 d. 
sprendimu Nr. 11SP-5057 nusprendė pareiškėjui mokėti valstybinės socialinio draudimo 
bazinės pensijos dydžio priedą nuo 2012 m. spalio 30 d.

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), administraci-
nėje byloje Nr. A146-395/2013 išnagrinėjęs Varėnos rinktinės apeliacinį skundą, 2013 m. 
kovo 12  d. nutartimi jį patenkino iš dalies. LVAT pakeitė Vilniaus apygardos adminis-
tracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. sprendimą dėl Varėnos rinktinės vado 2012 m. kovo 
6  d. įsakymo Nr.  TE-76 1 ir 2 punktų panaikinimo, pareiškėjo skundą dėl grąžinimo į 
tarnybą, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinę pravaikštą priteisimo ir 
įpareigojimo atsakovui išduoti pareiškėjui siuntimą į specializuotą medicinos eksper-
tizės komisiją atmetė. LVAT priteisė pareiškėjui iš atsakovo 250  Lt bylinėjimosi išlaidų. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dalis dėl bylos nutraukimo palikta 
nepakeista.

9. Po LVAT 2013  m. kovo 12  d. nutarties, Varėnos rinktinės vadas 
2013  m.  kovo  18  d. įsakymu Nr.  TE-56 panaikino savo 2012  m. spalio 29  d. įsakymą 
Nr.  TE-252 ir 2012  m. liepos 11  d. įsakymą Nr.  TE-183 bei 2013  m. kovo 25  d. raštu 
kreipėsi į vidaus reikalų ministrą dėl pensijos mokėjimo pareiškėjui. Vidaus reikalų mi-
nistras 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. 11SP-1400 1 ir 2 punktais nutraukė pa-
reiškėjui pensijos su priedu mokėjimą nuo 2013 m. kovo 1 d., pareiškė reikalavimą grą-
žinti 3 376,35 Lt (977,86 Eur) kaip nepagrįstai gautą pensiją su priedu už laikotarpį nuo 
2012 m. spalio 30 d. iki 2013 m. kovo 1 d. per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo 
dienos.

10. Pareiškėjas, nesutikdamas su Varėnos rinktinės vado 2013 m. kovo 18 d. įsa-
kymu Nr.  TE-56, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti 
šio įsakymo 1.1 punktą, kuriuo pripažintas negaliojančiu 2012  m. spalio 29  d. įsaky-
mas Nr.  TE-252 dėl pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos, ir panaikinti 1.2 punktą, 
kuriuo pripažintas negaliojančiu Varėnos rinktinės vado 2012 m.  liepos 11 d. įsakymas  
Nr.  TE-183 dėl pareiškėjo grąžinimo į pareigas. Kauno apygardos administracinis teis-
mas, išnagrinėjęs skundą, 2013  m. spalio 1  d. sprendimu panaikino Varėnos rinkti-
nės vado 2013 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. TE-56 1.1 ir 1.2 punktus. LVAT, išnagrinėjęs 
Varėnos rinktinės apeliacinį skundą, 2014  m.  gegužės  6  d. nutartimi Kauno apygardos 
administracinio teismo 2013 m. spalio 1 d. sprendimą paliko nepakeistą. 

11. Teismas pažymėjo, kad Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog 
santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, šio kodekso normos taiko-
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mos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso 
įsakmiai nurodytais atvejais. Nei Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas, 
nei Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas, nei Lietuvos 
Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas detaliau neaptaria kriteri-
jų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kokia apimtimi ir kokiais terminais yra išieškoma 
pensijos permoka, nenurodo atvejų, kada tokia permoka gali būti neišieškoma. Todėl šiai 
situacijai spręsti turi būti taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios be pa-
grindo įgyto turto išreikalavimą. Civilinio kodekso 6.237 straipsnio 1 dalis numato, kad 
asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsar-
gumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio 
sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. To paties straipsnio 2 dalis 
nustato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyta pareiga atsiranda, jeigu pagrindas, kuriuo 
įgytas turtas, išnyksta paskiau, išskyrus šio kodekso 6.241 straipsnyje numatytus atvejus. 
Civilinio kodekso 6.241 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad negali būti išreikalau-
jama kaip be pagrindo įgytos sumos, be pagrindo išmokėtos kaip dėl sveikatos sužaloji-
mo ar gyvybės atėmimo atsiradusios žalos atlyginimas, darbo užmokestis ir jam prilygin-
tos išmokos, pensija ir išlaikymas, jeigu gavėjas veikė sąžiningai arba nebuvo padaryta 
sąskaitybos klaidos.

12. Remdamasis gero administravimo principu, Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, 
proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje 
įstatymo normoje išvardytais principais, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad at-
sakovas, kaip viešojo administravimo subjektas, gavęs Varėnos rinkinės vado raštą su 
priedais dėl prašymo spręsti pareiškėjui pensijos mokėjimą ir prieš priimdamas ginčo 
sprendimą, turėjo vadovautis gero administravimo principu, pasidomėti, ar pareiškė-
jas neginčija Varėnos rinktinės vado 2013 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. TE-56 teisėtumo 
ir pagrįstumo. Nurodė, kad pareigos pranešti apie vykstantį administracinės bylos dėl 
jo atleidimo iš tarnybos nagrinėjimą teisės aktai pareiškėjui nenustatė. Tačiau Varėnos 
rinktinės vadas apie ginčą dėl 2013 m. kovo 18 d. įsakymo Kauno apygardos administra-
ciniame teisme žinojo, teikė teismui atsiliepimus, apskundė sprendimą apeliacine tvarka 
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o atsakovo apie tai neinformavo. LVAT, 
administracinėje byloje Nr.  A143-680/2014 išnagrinėjęs Varėnos rinktinės vado apeliaci-
nį skundą, konstatavo, kad atsakovas, kaip buvęs pareiškėjo darbdavys ir viešojo admi-
nistravimo subjektas, neturėjo kompetencijos administraciniu būdu spręsti su Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2012  m. liepos 2  d. sprendimo įvykdymo atgręžimu 
susijusius klausimus, todėl 2013 m. kovo 18 d. įsakymas negali būti pripažintas teisėtu. 
Vadinasi, pareiškėjui pensija buvo mokėta teisėtai ir pagrįstai, neegzistavo sąlygų pen-
sijos nutraukimui ir permokos grąžinimui, todėl ginčijamas sprendimas yra neteisėtas 
iš esmės, t.  y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl naikinti-
nas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89  straipsnio 1 dalies  
1 punkto pagrindu. 

13. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad byloje nustatytos faktinės 
aplinkybės aiškiai patvirtina, jog Varėnos rinktinės vado 2012  m. spalio 29  d. įsakymu 
Nr. TE-252 pareiškėjas buvo atleistas iš vidaus tarnybos pagal Statuto 53 straipsnio 1 da-
lies 4 punktą, jam Vidaus reikalų ministerijos kanclerio sprendimu paskirta pareigūnų 
valstybinė pensija ir valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas nuo 
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2012 m. spalio 30 d. Šie sprendimai yra įsiteisėję, dėl jų nėra ginčo teismuose. Pareiškėjui 
pagrįstai mokama valstybinė pensija nuo 2012  m.  spalio  30  d., todėl atsakovas neturė-
jo teisinio pagrindo nutraukti pareiškėjui pareigūnų valstybinės pensijos mokėjimo nuo 
2013 m. kovo 1 d. ir reikšti reikalavimą išieškoti administracine tvarka pensijos permoką. 
Vidaus reikalų ministras neteisingai taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias 
teisės normas, sprendimas susijęs išimtinai su pareiškėju, kiti sprendimo punktai (3, 4, 5) 
yra išvestiniai, todėl panaikintas visas ginčo sprendimas. 

III.

14. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą (b. l. 88), kuriame prašo Vilniaus apygar-
dos administracinio teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują 
sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

15. Atsakovas teigia, kad LVAT pakeitus Vilniaus apygardos administracinio teis-
mo 2012  m. liepos 2  d. sprendimą, šio sprendimo vykdymas ir vėlesnis atleidimas iš 
tarnybos dėl sveikatos yra neteisėti. Tvirtinama, kad taikytinas tas atleidimo iš tarny-
bos pagrindas, kuris atsirado pirmiau laike, šiuo atveju tai yra tarnybinis nusižengimas. 
Vidaus reikalų ministro teisė išsireikalauti išmokėtą pensiją kyla iš Civilinio kodekso 
6.237  straipsnio 2 dalies. Pažymi, kad dėl padaryto tarnybinio nusižengimo pareiškėjas 
negali būti laikomas sąžiningu.

16. Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 92–94), jame prašo ape-
liacinį skundą atmesti.

17. Pareiškėjas nesutinka su apelianto pozicija, kad pareiškėjo grąžinimas į tarny-
bą, siuntimas į CMEK bei vėlesnis atleidimas savaime yra neteisėti, jokių teismo sprendi-
mų dėl šių aktų neteisėtumo apeliantas nepateikė, nes jų nėra. Nagrinėjamu atveju galio-
jančiu laiko atžvilgiu vėlesniu laiko Varėnos rajono apylinkės teismo įsiteisėjusį 2013 m. 
spalio 31 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-572-308/2013 pagal Varėnos rinktinės ieš-
kinį pareiškėjui dėl be teisėto pagrindo įgytų pinigų grąžinimo, kuriame konstatuota, kad 
ieškovas nenurodė jokių nesąžiningų pareiškėjo veiksmų, kurių pagrindu jam buvo iš-
mokėtos prašomos priteisti sumos.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

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

18. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas ginčija Lietuvos Respublikos vidaus reika-
lų ministro 2013 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. 11SP-1400 (b. l. 24–25), kurio rezo-
liucinės dalies 1 punktu pareiškėjui, buvusiam Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės (duomenys neskelbti-
ni) E. K., nuo 2013  m. kovo 1  d. nutrauktas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su 
priedu mokėjimas. To paties sprendimo rezoliucinės dalies 2 punktu pareiškėjui pareikš-
tas reikalavimas grąžinti 3 376,35 Lt (977,86 Eur), kaip nepagrįstai gautą pensiją su prie-
du už laikotarpį nuo 2012 m. spalio 30 d. iki 2013 m. kovo 1 d. per vieną mėnesį nuo šio 
sprendimo įteikimo dienos. Kitais minėto sprendimo rezoliucinės dalies punktais Vidaus 
reikalų ministerijos Teisės departamentas įpareigotas išieškoti iš pareiškėjo 3  376,35  Lt 
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(977,86  Eur), jei pareiškėjas negrąžins minėtos sumos (3  p.); Sveikatos priežiūros  
tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įpareigota išsiųsti šio 
sprendimo kopiją pareiškėjui (4 p.); pareiškėjas informuotas apie tai, kad šis sprendimas 
gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėne-
sį nuo šio sprendimo įteikimo dienos (5  p.). Taigi, kaip matyti, ginčijamu individualiu 
administraciniu aktu nuspręsta nebemokėti pareiškėjui pareigūnų ir karių valstybinės 
pensijos su priedu, taip pat priimtas sprendimas ne teismo tvarka iš pareiškėjo išreikalau-
ti jam nuo 2012 m. spalio 30 d. iki 2013 m. kovo 1 d. išmokėtas pareigūnų ir karių valsty-
binės pensijos su priedu sumas.

19. Byloje nagrinėjamas administracinis ginčas yra kilęs vidaus tarnybos teisinių 
santykių, susijusių su socialinėmis pareigūnų garantijomis – pareigūnų ir karių valsty-
binėmis pensijomis – srityje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsnyje įtvirtin-
ta, kad valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę 
paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atve-
jais. Konstitucinis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad jeigu įstatymu yra nustatyta kita, 
Konstitucijos 52 straipsnyje tiesiogiai neįvardyta, pensija, pagal Konstituciją ji turi būti 
garantuota nurodytiems asmenims tokiais pagrindais ir dydžiais, kurie nustatyti įstatyme 
(Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 10 d., 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 
2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai). Viena iš tokių Konstitucijos 52 straipsnyje tiesiogiai 
neįvardytų socialinių garantijų yra valstybinės pensijos. Pareigūnų ir karių valstybinė 
pensija, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą, yra viena iš 
valstybinių pensijų rūšių.

20. Pasisakydamas dėl konstitucinės valstybinių pensijų (inter alia pareigūnų ir 
karių valstybinių pensijų) prigimties, Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad valstybi-
nės pensijos yra skiriamos asmenims už atliktą tarnybą ar nuopelnus Lietuvos valstybei, 
taip pat kaip kompensacija įstatyme nurodytiems nukentėjusiems asmenims, ir yra mo-
kamos iš valstybės biudžeto (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 3 d., 2003 m. liepos 
4  d., 2007  m.  spalio  22  d. nutarimai). Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos paskirtis 
yra inter alia atlyginti už sudėtingą, atsakingą, dažnai rizikingą ir pavojingą asmens tar-
nybą valstybei. Tokie valstybinių pensijų ypatumai leidžia įstatymų leidėjui, atsižvelgiant 
į visas reikšmingas aplinkybes, Konstitucijos normas ir principus, nustatyti atitinkamas 
šios pensijos skyrimo sąlygas. Šių pensijų gavimas siejamas ne su nustatyto dydžio pen-
sijų socialinio draudimo įmokomis, o su atitinkamu asmens statusu (tarnyba, nuopelnais 
valstybei ar kitomis aplinkybėmis, nuo kurių priklauso valstybinės pensijos skyrimas) 
(Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas). 

21. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimas ir mokėjimas reglamentuo-
jamas specialiuose teisės aktuose – Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių 
pensijų įstatyme ir šį įstatymą įgyvendinančiame bei detalizuojančiame poįstatyminiame 
teisės akte – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128 
patvirtintuose Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose. 
Šiuose teisės aktuose nustatomi asmenys, turintys teisę gauti pareigūnų ir karių valsty-
binę pensiją, apibrėžiamos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo sąlygos, pa-
reigūnų ir karių tarnybos laikas pensijai skirti, šios pensijos dydžio nustatymo taisyklės, 
pensijų skyrimo tvarka ir kitos sąlygos. Taigi pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiria-
ma ir mokama pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme nustatytas sąlygas. 
Nustačius, kad šiame įstatyme numatytos sąlygos nėra tenkinamos, pareigūnų ir karių 
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valstybinė pensija negali būti skiriama ir / arba mokama.
22. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio ,,Pareigūnų ir ka-

rių valstybinių pensijų skyrimo sąlygos“ (nagrinėjamai bylai aktuali įstatymo redakcija, 
galiojusi nuo 2007  m.  sausio  19  d. iki 2014  m.  sausio  1  d.) 1 dalyje reglamentuojama, 
kad ,,pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir išmokama išėjusiems iš tarnybos 
šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems pareigūnams ir kariams: 1)  ištarnavusiems vi-
daus reikalų <...> sistemose, <...> 20 ir daugiau metų; 2) ištarnavusiems prokuratūroje 
20 ir daugiau metų ir sukakusiems Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nu-
statytą senatvės pensijos amžių; 3) pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 
priežasčių, susijusių su tarnyba; 4) atleistiems dėl sveikatos, kai yra žinybinės centrinės 
medicininės ekspertizės komisijos išvada, arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies 
darbingais dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vals-
tybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, 
Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės siste-
moje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems 
kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 5 ir daugiau metų; 5) sukakusiems 
įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas, 
– senatvės pensijos amžių) ir ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto 
apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente 
ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems mui-
tinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą 
ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 5 ir daugiau metų“. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, 
kad ,,pareigūnams ir kariams, dėl pačių kaltės pašalintiems iš vidaus reikalų, valstybės 
saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų 
departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos (dirbu-
siems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę 
žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą), valstybinė pensija skiriama tik tada, kai jie yra iš-
tarnavę 20 ar daugiau metų ir sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei 
toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių)“. Kaip matyti iš nurodyto teisinio 
reguliavimo, pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama išėjusiems iš tarnybos pa-
reigūnams ir kariams. Įstatyme nurodytos sąlygos, kurias turi atitikti tokie asmenys, yra 
įvairios: asmuo yra arba ištarnavęs tam tikrą metų skaičių, arba yra ištarnavęs tam tikrą 
metų skaičių ir sukakęs senatvės pensijos amžių, arba asmuo yra pripažintas nedarbingu 
dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, arba yra atleistas iš tarnybos dėl sveikatos. Tais atve-
jais, kai asmuo iš vidaus tarnybos yra pašalintas dėl savo paties kaltės, taikomos papildo-
mos teisės į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją įgijimo sąlygos. Taigi iš minėtų nuos-
tatų aišku, kad teisės į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją įgyvendinimas, be kita ko, 
priklauso nuo to, kokiomis aplinkybėmis pareigūnas ar karys yra išėjęs iš vidaus tarnybos 
ir kokios yra kitos jo teisinį statusą apibūdinančios sąlygos (vidaus tarnybos stažas, am-
žius ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, 
kompetentingo subjekto sprendimai dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų siejami su 
tarnybos santykių pasibaigimu ir konkrečiomis šių santykių pasibaigimo aplinkybėmis, 
tokie sprendimai, jų teisėtumas bei pagrįstumas vertintinas minėtų konkrečių aplinkybių, 
susiklosčiusių individualiu atveju, kontekste.

23. Nagrinėjamoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjas iš vidaus 
tarnybos buvo atleistas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vi-
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daus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės vado 2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. TE-76 
paskyrus jam tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos. Vilniaus apygardos 
administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl šio Varėnos rinktinės vado 
2012 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. TE-76 teisėtumo ir pagrįstumo, jį tenkino ir 2012 m. lie-
pos  2  d. sprendimu Varėnos rinktinės vado 2012  m.  kovo  6  d. įsakymą Nr.  TE-76 pa-
naikino, grąžino pareiškėją į ankstesnes pareigas, įpareigojo Varėnos rinktinę teisės aktų 
nustatyta tvarka išduoti pareiškėjui siuntimą į Centrinės medicinos ekspertizės komisi-
ją tam, kad būtų nustatytas jo tinkamumas tolesnei tarnybai, taip pat priteisė pareiškė-
jui vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2012 m. kovo 7 d. 
iki teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo dienos. Vilniaus apygardos administracinio 
teismo sprendimo dalį dėl pareiškėjo grąžinimo į vidaus tarnybą ir vieno mėnesio viduti-
nio darbo užmokesčio priteisimo nurodyta vykdyti skubiai.

24. Varėnos rinktinės vado 2012  m.  liepos  11  d. įsakymu Nr.  TE-183 (b.  l.  37) 
pareiškėjas buvo grąžintas į ankstesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas ir esant 
atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai, Varėnos rinktinės vado 
2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. TE-252 buvo atleistas iš vidaus tarnybos pagal Vidaus 
tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kai pareigūnas negali tarnauti dėl sveika-
tos būklės.

25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs Varėnos rinktinės 
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012  m. liepos 2  d. 
sprendimo, 2013 m. kovo 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A146-395/2013 pa-
keitė šį pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pareiškėjo skundą dėl Varėnos rinkti-
nės vado 2012 m. kovo 6 d. įsakymo panaikinimo, grąžinimo į tarnybą, vidutinio darbo 
užmokesčio priteisimo už priverstinę pravaikštą priteisimo, įpareigojimo atsakovui iš-
duoti pareiškėjui siuntimą į CMEK atmetė.

26. Varėnos rinktinės vadas priėmė 2013  m. kovo 18  d. įsakymą Nr.  TE-56, ku-
riuo savo priimtus įsakymus dėl pareiškėjo grąžinimo į ankstesnes pareigas (2012 m. lie-
pos 11 d. įsakymą Nr. TE-183) ir atleidimo iš vidaus tarnybos dėl sveikatos būklės, esant 
atitinkamai CMEK išvadai (2012 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. TE-252) panaikino. Kauno 
apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl Varėnos rinkti-
nės vado 2013 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. TE-56 teisėtumo ir pagrįstumo, jį tenkino ir 
2013 m. spalio 1 d. sprendimu šį įsakymą panaikino. Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas, išnagrinėjęs Varėnos rinktinės apeliacinį skundą, 2014 m. gegužės 6 d. nutar-
timi administracinėje byloje Nr. A143-680/2014 Kauno apygardos administracinio teismo 
2013 m. spalio 1 d. sprendimą paliko nepakeistą.

27. Pareigūnų ir karių valstybinė pensija su priedu pareiškėjui nuo 2012 m.  spa-
lio 30 d. paskirta Vidaus reikalų ministerijos kanclerio 2012 m. lapkričio 15 d. sprendi-
mais Nr. 11SP-5057 ir Nr. 11SP-5058. Sprendimas paskirti pareigūnų ir karių valstybinę 
pensiją su priedu priimtas, vadovaujantis Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 
3 straipsnio 1 dalies 4 punktu (2011  m.  birželio  23  d. įstatymo Nr.  XI-1516 redakcija), 
kuriame nustatyta, kad pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir išmokama išėju-
siems iš tarnybos šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems pareigūnams ir kariams, atleis-
tiems dėl sveikatos, kai yra žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada. 
Vidaus reikalų ministerijos kancleris, priimdamas minėtą sprendimą, atsižvelgė į anks-
čiau paminėtas faktines aplinkybes, kad pareiškėjas iš vidaus tarnybos nuo 2012 m. spa-
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lio 29 d. atleistas Varėnos rinktinės vado 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. TE-252 pagal 
Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kai negali tarnauti dėl sveikatos 
būklės, esant atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai.

28. Ginčijamame administraciniame akte (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2013  m. balandžio 19  d. sprendime Nr.  11SP-1400) nurodyta, kad jis priim-
tas, vadovaujantis Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi 
(2012  m. gruodžio 20  d. įstatymo Nr.  XII-86 redakcija), kurioje numatyta, kad parei-
gūnams ir kariams, dėl pačių kaltės pašalintiems iš vidaus reikalų, valstybės saugumo, 
krašto apsaugos, prokuratūros sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departa-
mento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos (dirbusiems mui-
tinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą 
ir (arba) ikiteisminį tyrimą), valstybinė pensija skiriama tik tada, kai jie yra ištarnavę  
20 ar daugiau metų ir sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks am-
žius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių). Vidaus reikalų ministras sprendimą nu-
traukti pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su priedu mokėjimą pareiškėjui priėmė, 
atsižvelgęs į dvi anksčiau paminėtas faktines aplinkybes, t. y. į tai, kad Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas 2013  m.  kovo  12  d. nutartimi administracinėje byloje 
Nr. A146-395/2013 pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. 
sprendimą ir paliko galioti Varėnos rinktinės vado 2012 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. TE-76, 
kuriuo pareiškėjas nuo 2012 m. kovo 7 d. buvo atleistas iš vidaus tarnybos pagal Vidaus 
tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 14 punktą, t.  y. pritaikius tarnybinę nuobaudą – 
atleidimą iš vidaus tarnybos; ir į tai, kad pareiškėjas atleidimo iš vidaus tarnybos dieną 
nebuvo ištarnavęs 20 metų. Taigi Vidaus reikalų ministerijos kanclerio 2012  m.  lapkri-
čio  15  d. sprendimai Nr.  11SP-5057 ir Nr.  11SP-5058 paskirti pareigūnų ir karių vals-
tybinę pensiją su priedu pareiškėjui priimti, atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas iš vidaus 
tarnybos atleistas dėl sveikatos, o tokį sprendimą keičiantis Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministro 2013 m. balandžio 19 d. sprendimas Nr. 11SP-1400, kuriuo nutrauktas 
pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su priedu mokėjimas pareiškėjui – atsižvelgus, be 
kita ko, į tai, kad pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo pašalintas dėl savo paties kaltės.

29. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daly-
je (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija) įtvirtinta, kad individualus 
administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų 
normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Viešojo administravi-
mo srityje taikomi teisėtumo, įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia principai, 
išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, reikalauja ne tik nustatyti objektyvius priimamam 
sprendimui reikalingus duomenis (faktus), bet ir tinkamai teisiškai juos įvertinti. Viešojo 
administravimo institucija, atlikdama objektyviai nustatytų duomenų (faktų) vertinimą 
ir paisydama anksčiau paminėtų principų, privalo atsižvelgti į teisinių santykių, dėl ku-
rių priimamas administracinis sprendimas, turinio ypatumus ir šiuos teisinius santykius  
reglamentuojančių teisės normų paskirtį.

30. Kaip minėta, pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 
2 dalį (2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-86 redakcija), pareigūnams ir kariams, 
dėl pačių kaltės pašalintiems iš vidaus tarnybos, pareigūnų ir karių valstybinė pensija ski-
riama, esant šioms papildomoms sąlygoms: jie yra ištarnavę 20 ar daugiau metų; ir yra 
sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas, – se-
natvės pensijos amžių). Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas nei atleidimo iš vidaus 
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tarnybos dėl tarnybinės nuobaudos momentu, nei vėlesnio atleidimo iš vidaus tarnybos 
dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai CMEK išvadai, momentu nebuvo ištarnavęs  
20 ar daugiau metų. Vadinasi, atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, tinkamai ir 
pagrįstai atsižvelgė į šią faktinę aplinkybę. Sprendžiant, ar atsakovas šiuo atveju pagrįstai 
vertino, jog pareiškėjas iš vidaus tarnybos yra pašalintas dėl savo paties kaltės, pažymė-
tina, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus 
2013  m.  kovo  12  d. nutartį administracinėje byloje Nr.  A146-395/2013, buvo galutinai 
išspręstas tarp pareiškėjo ir institucijos, kurioje pareiškėjas atliko tarnybą, iškilęs admi-
nistracinis ginčas dėl tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš vidaus tarnybos – teisėtumo. 
Galutine Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi iš esmės buvo konsta-
tuota, kad pareiškėjas iš vidaus tarnybos, remiantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio  
1 dalies 14 punktu (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1855 redakcija), t. y. dėl tar-
nybinės nuobaudos, atleistas teisėtai ir pagrįstai. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, galutinai išnagrinėjęs ginčą dėl tarnybinės 
nuobaudos teisėtumo, priimta 2013 m. kovo 12 d. nutartimi padarė tiesioginę įtaką na-
grinėjamo teisinio santykio dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos turiniui, todėl šiuo 
konkrečiu atveju turi būti laikoma, jog pareiškėjas Pareigūnų ir karių valstybinių pensi-
jų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies prasme iš vidaus tarnybos yra pašalintas dėl savo paties 
kaltės.

31. Vidaus reikalų ministerijos kanclerio 2012  m.  lapkričio  15  d. sprendimai 
Nr. 11SP-5057 ir Nr. 11SP-5058 paskirti pareiškėjui pareigūnų ir karių valstybinę pensiją 
su priedu priimti laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 11 d., kai, vykdydamas Vilniaus apygar-
dos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. sprendimą dėl pareiškėjo skubaus grąži-
nimo į vidaus tarnybą, atsakovas Varėnos rinkinės vadas 2012 m.  liepos 11 d. įsakymu 
grąžino pareiškėją į buvusias pareigas, iki 2013 m. kovo 12 d., kai buvo priimta Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis, kuria, kaip minėta, pa-
reiškėjo skundas dėl tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš vidaus tarnybos – neteisėtumo 
buvo atmestas kaip nepagrįstas. Taigi pareigūnų ir karių valstybinė pensija su priedu pa-
reiškėjui buvo paskirta, neįsiteisėjus pirmosios instancijos teismo sprendimui dėl tarny-
binės nuobaudos teisėtumo, t. y. galutinai neišsprendus klausimo dėl teisiškai reikšmin-
go fakto, susijusio su pareiškėjo kalte vidaus tarnybos santykių pasibaigimo momentu. 
Todėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo ir / arba mokėjimo sąlygos negali 
būti siejamos su šiuo atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindu. Iš to išplaukia, kad pareiškė-
jo teisės į pareigūnų ir karių valstybinės pensijos įgijimo (išlaikymo) sąlygos vertintinos, 
atsižvelgiant į faktinę aplinkybę, jog pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo atleistas pagal 
Varėnos rinktinės vado 2012 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. TE-76, kuriuo jam paskirta tarny-
binė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos.

32. Šiame kontekste išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad oficialio-
je konstitucinėje doktrinoje laikomasi nuostatos, jog dėl valstybės tarnybos lojalumo 
Lietuvos valstybei konstitucinio imperatyvo valstybės tarnybai yra keliami ypatingi rei-
kalavimai (Konstitucinio Teismo 2004  m.  gruodžio  13  d., 2007  m. rugpjūčio 13  d. nu-
tarimai). Pareigūnų ir karių, kuriems pagal įstatymą yra skiriama pareigūnų ir karių 
valstybinė pensija, statusas lemia ir tam tikrus didesnius, palyginti su kitais valstybės 
tarnautojais, įsipareigojimus valstybei bei griežtesnę jų atsakomybę. Pareigūnai ir kariai 
privalo savo tarnybą atlikti nepriekaištingai, nepiktnaudžiauti jiems įstatymuose nusta-
tytais įgaliojimais, savo elgesiu nežeminti pareigūno ar kario vardo, garbės ir orumo tar-
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nyboje ar ne jos metu (pvz., Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas). 
Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad pareigūnų ir karių statuso bei jiems skiriamos 
pensijos ypatumai suponuoja tai, kad įstatymų leidėjas gali nustatyti tokį teisinį regulia-
vimą, pagal kurį pareigūnams ir kariams, atleistiems iš tarnybos dėl to, kad jie pažeidė 
jų tarnybai keliamus reikalavimus, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimas sie-
jamas su papildomomis pensijos skyrimo ir mokėjimo sąlygomis (Konstitucinio Teismo 
2007 m. spalio 22 d. nutarimas). Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, ši konstitucinė ju-
risprudencija suponuoja, jog pareigūnas, pašalintas iš vidaus tarnybos dėl tarnybai ke-
liamų reikalavimų pažeidimo, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo prasme 
negali būti teisiškai vienodai traktuojamas, kaip ir pareigūnai, kurių vidaus tarnybos tei-
siniai santykiai baigėsi kitais pagrindais, t.  y. nesant jų pačių kaltės. Vadinasi, įstatymų 
leidėjas, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme nustatęs griežtesnį teisinį regu-
liavimą (papildomų sąlygų atitikimo prasme) tais atvejais, kai pareigūnas iš vidaus tar-
nybos pašalinamas inter alia dėl tarnybinio nusižengimo (netinkamo tarnybinių pareigų 
vykdymo), šiai aplinkybei suteikė teisinę reikšmę, kurios ignoravimas reikštų ir pačios 
pareigūnų ir karių valstybinės pensijos konstitucinės paskirties paneigimą. Pareigūnų ir 
karių valstybinių pensijų įstatymui faktą, kad tarnybos santykiai yra pasibaigę dėl parei-
gūno kaltės, pripažįstant teisiškai reikšmingu, ir esant galutiniam bei neskundžiamam 
teismo sprendimui dėl pareigūno kaltės buvimo tarnybinių santykių pasibaigimo mo-
mentu, turi būti taikoma Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų [įstatymo] 3 straipsnio  
2 dalis.

33. Kadangi byloje nustatyta, jog pareiškėjas nėra ištarnavęs 20 ar daugiau metų 
ir jis yra atleistas iš vidaus tarnybos dėl tarnybinio nusižengimo (o tai yra teisiškai reikš-
minga aplinkybė šioje byloje), tokia situacija neatitinka įstatyme numatytų teisės į pa-
reigūnų ir karių valstybinę pensiją įgyvendinimo sąlygų. Tai yra esminė aplinkybė, kuri 
lemia, kad vadovaujantis teisėtumo, įstatymo viršenybės principais, turi būti užtikrina-
mas teisėtas ir tinkamas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su priedu mokėjimas, 
todėl atsakovo bei institucijos, kurioje pareiškėjas atliko tarnybą, veiksmai ir sprendimai 
(t.  y. Varėnos rinktinės vado 2012 m.  liepos 11 d. įsakymas Nr. TE-183, kuriuo pareiš-
kėjas buvo grąžintas į ankstesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas, Varėnos rink-
tinės vado 2012 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. TE-252, kuriuo pareiškėjas atleistas iš vi-
daus tarnybos dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai CMEK išvadai), priimti vėliau po 
pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos dėl tarnybinės nuobaudos, šiuo konkrečiu atveju 
negali suteikti teisinio pagrindo pareiškėjui pagal Vidaus reikalų ministerijos kanclerio 
2012 m. lapkričio 15 d. sprendimus Nr. 11SP-5057 ir Nr. 11SP-5058 mokėtos pareigūnų ir 
karių valstybinės pensijos su priedu išsaugojimui.

34. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama byloje susiklosčiusią teisinę ir faktinę 
situaciją, šiame kontekste taip pat pažymi, kad teismuose vykusio administracinio gin-
čo dėl Varėnos rinktinės vado 2013 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. TE-56, kuriuo buvo pa-
naikinti Varėnos rinktinės vado įsakymai dėl pareiškėjo grąžinimo į ankstesnes pareigas 
(2012  m.  liepos  11  d. įsakymas Nr.  TE-183) ir atleidimo iš vidaus tarnybos dėl sveika-
tos būklės, esant atitinkamai CMEK išvadai (2012 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. TE-252),  
teisėtumo metu iš esmės buvo sprendžiama tik dėl Varėnos rinktinės, kaip buvusio pa-
reiškėjo darbdavio ir viešojo administravimo subjekto, kompetencijos administraci-
niu būdu panaikinti su pareiškėjo teisine padėtimi, t. y. jo atleidimu iš vidaus tarnybos, 
susijusius anksčiau priimtus individualius administracinius sprendimus. Tačiau nei 
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pirmosios instancijos teismas 2013  m. spalio 1  d. sprendimu, nei Lietuvos vyriausiasis  
administracinis teismas 2014 m. gegužės 6 d. nutartimi nesprendė klausimo dėl pareiš-
kėjo teisės į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją įgyvendinimo sąlygų. Tai, kad galutine 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi buvo konstatuoti neteisėti institu-
cijos veiksmai, naikinant savo anksčiau priimtus sprendimus, tik patvirtino, jog viešojo 
administravimo subjektas, spręsdamas pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos klausimus, 
pasirinko netinkamą elgesio būdą, tačiau materialine prasme minėti teismų sprendimai 
nepaneigė prejudiciniu tapusio fakto, jog pareiškėjas teisiškai reikšmingu momentu iš vi-
daus tarnybos buvo pašalintas dėl savo paties kaltės. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, 
išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, nutraukdamas pa-
reigūnų ir karių valstybinės pensijos su priedu mokėjimą pareiškėjui, tinkamai vertino 
susiklosčiusią situaciją, t. y. teisingai laikė, kad pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo paša-
lintas dėl savo paties kaltės, dėl ko pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su priedu mo-
kėjimas nebegalėjo būti tęsiamas, ir šiuo aspektu priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

35. Pasisakydama dėl pareiškėjo argumento, kad Pareigūnų ir karių valstybinių 
pensijų įstatymas nenumato tokio veikimo būdo, kokį pasirinko atsakovas, t.  y. nenu-
mato galimybės nutraukti paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimo, 
išplėstinė teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, kad tai, jog specialiame įstatyme (kita-
me teisės akte), apibrėžiančiame viešojo administravimo subjekto kompetenciją, nėra 
tiesiogiai (expressis verbis) numatytas konkretus šio subjekto veikimo būdas, konkretus 
administracinis veiksmas ar sprendimas ir nėra nurodyta, kaip konkrečioje situacijoje 
turėtų būti pasielgta, negali visiškai ir absoliučiai eliminuoti viešojo administravimo su-
bjekto pareigos tinkamai įgyvendinti jam įstatymais priskirtas funkcijas konkrečioje vie-
šojo administravimo srityje. Todėl siekiant užtikrinti efektyvumo principo įgyvendinimą 
viešojo administravimo subjekto veikloje, garantuoti teisingą ir protingą ribotų valstybės 
finansinių resursų panaudojimą, atsižvelgiant į socialinio teisingumo reikšmę, gali būti 
vertinama, jog įstatymu suteikti įgaliojimai viešojo administravimo subjektui priimti ati-
tinkamą sprendimą apima ir tokio subjekto teisę, o tam tikrais atvejais ir pareigą, priimtą 
sprendimą pakeisti. Tai atlikdamas, viešojo administravimo subjektas negali veikti savo 
nuožiūra. Tokiose situacijose jį saisto reikalavimas nustatyti (atrasti) tinkamą ir teisin-
gą privataus asmens teisių, inter alia turtinių interesų ir viešojo intereso užtikrinimo pu-
siausvyrą (konkuruojančių interesų balansą) ir nepažeisti reikalavimo dėl administraci-
nių klaidų ar kitų priežasčių kilusių sunkumų naštą paskirstyti proporcingai.

36. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, kuria nagri-
nėjamu atveju gali būti remiamasi, kaip papildomu teisės taikymo ir aiškinimo šaltiniu, 
laikomasi nuostatos, kad įvertinus atitinkamas aplinkybes, administracinių aktų pakeiti-
mas ar panaikinimas apskritai yra galimas. Pavyzdžiui, Gabriel Simon byloje Teisingumo 
Teismas yra pripažinęs, kad tais atvejais, kai administracinė institucija sužino, kad tam ti-
kra išmoka buvo paskirta, kaip neteisingo teisės akto nuostatų aiškinimo pasekmė, ji turi 
teisę pakeisti savo ankstesnį sprendimą (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1961 m. 
birželio 1 d. sprendimas byloje Gabriel Simon prieš Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, 
15/60). Situacijoje, kai pareiškėjui, kuris grįžo dirbti į Briuselį, ir toliau 8 metus buvo  
mokama išmoka už darbą ne gyvenamojoje vietoje, t.  y. Liuksemburge, taip pat buvo 
sprendžiama, kad nors retroaktyvus sprendimo mokėti tokias išmokas panaikinimas 
galimas tik laikantis griežtų taisyklių, tokį sprendimą iš esmės galima panaikinti ateities 
požiūriu (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1978  m. kovo 9  d. sprendimas byloje 



182

I. Administracinių teismų praktika

Antoon Herpels prieš Komisiją, 54/77). Taigi Teisingumo Teismo praktika suponuoja, kad 
pagal bendrąjį principą leidžiama atšaukti (neteisėtus) administracinius aktus, tačiau tei-
sinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai reikalauja, kad neteisėtas aktas būtų 
panaikintas per protingą laikotarpį ir būtų atsižvelgta į tai, kiek suinteresuotas asmuo ga-
lėjo pasitikėti akto teisėtumu (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2006  m. ge-
gužės 4  d. sprendimo byloje Komisija prieš Jungtinę Karalystę, C-508/03, 68 punktas). 
Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija taip pat patvirtina, kad teisėtumo rei-
kalavimui iš esmės neprieštarauja situacija, kai kompetentingos valstybės institucijos 
turi teisę persvarstyti priimtą sprendimą, jei po šio sprendimo priėmimo atsiranda naujų 
įrodymų ar reikšmingų aplinkybių (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. rug-
sėjo 15 d. sprendimas byloje Moskal prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 10373/05). Tačiau šio 
teismo praktikoje didelė reikšmė teikiama konkrečiam administracinių klaidų ištaisymo 
laikotarpiui, kuris turi būti itin greitas, ir aplinkybei, ar iš asmens reikalaujama grąžin-
ti nepagrįstai sumokėtas sumas (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. 
sprendimas byloje Moskal prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 10373/05), 2009 m. gruodžio 8 d. 
sprendimas byloje Wieczorek prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 18176/05).

37. Nagrinėjamu atveju atsakovo (vidaus reikalų ministro) kompetencija, atsižvel-
giant į konkrečios situacijos faktines aplinkybes, nutraukti pareigūnų ir karių valstybinės 
pensijos (su priedu) mokėjimą kildintina iš įgaliojimus priimti sprendimą dėl šios pen-
sijos skyrimo ir mokėjimo nustatančios Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo  
12 straipsnio 1 dalies (2012  m.  gruodžio  20  d. įstatymo Nr.  XII-86 redakcija), kurio-
je įtvirtinta, kad pareigūnams ir kariams bei jų šeimos nariams pensijas skiria ir moka 
Vidaus reikalų ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departa-
mentas, Krašto apsaugos ministerija pagal tai, kurioje iš šių institucijų asmuo tarnavo 
paskiausiai. 

38. Atsižvelgiant į šios bylos faktines aplinkybes, vertintina, kad Lietuvos vyriau-
siajam administraciniam teismui priėmus 2013 m. kovo 12 d. nutartį ir šia nutartimi ne-
ginčijamai patvirtinus, jog pareiškėjo atleidimas iš vidaus tarnybos dėl tarnybinio nusi-
žengimo yra teisėtas, kas Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo taikymo prasme 
reiškia, jog pareiškėjas iš vidaus tarnybos yra pašalintas dėl savo paties kaltės, tai sąlygojo 
poreikį peržiūrėti anksčiau priimtą sprendimą dėl valstybinės pensijos su priedu pasky-
rimo pareiškėjui. Pasibaigus administraciniam ginčui dėl pareiškėjo atleidimo iš vidaus 
tarnybos dėl tarnybinio nusižengimo teisėtumo, atsakovas į paaiškėjusias aplinkybes ir 
dėl to susiklosčiusią situaciją reagavo pakankamai operatyviai ir įgyvendindamas savo 
kompetenciją, sprendimą nutraukti pensijos mokėjimą priėmė gana greitai (iš esmės per 
vieną mėnesį). Valstybinė pensija su priedu pagal Vidaus reikalų ministerijos kanclerio 
2012 m. lapkričio 15 d. sprendimus Nr. 11SP-5057 ir Nr. 11SP-5058 pareiškėjui buvo mo-
kama ne itin ilgą laikotarpį, t. y. nuo 2012 m. spalio 30 d. iki 2013 m. kovo 1 d. (ketu-
ris mėnesius). Aplinkybė, kad valstybinė pensija su priedu pareiškėjui buvo mokama dar 
nesibaigus teisminiams ginčams dėl tarnybinės nuobaudos teisėtumo, išplėstinės teisė-
jų kolegijos nuomone, taip pat prisidėjo prie to, jog negalėjo būti sukurtas pakankamas 
teisinis saugumas dėl mokamos pensijos ir pagrįstas pasitikėjimas institucijos veiksmų 
teisėtumu. Pareiškėjas šioje byloje nagrinėjamo ginčo metu nenurodė, kad jis paskirtos 
pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su priedu mokėjimą būtų siejęs su reikšmingais 
finansiniais interesais. Visa tai lemia, kad atsakovo sprendimas ginčijamo administraci-
nio akto rezoliucinės dalies 1 punktu nutraukti pareigūnų ir karių valstybinės pensijos 
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su priedu mokėjimą pareiškėjui buvo priimtas tinkamai ir teisingai įgyvendinant vidaus 
reikalų ministrui įstatymu nustatytą kompetenciją. Šiuo konkrečiu atveju nustačius, kad 
pareiškėjas neatitinka (teisiškai reikšmingu momentu neatitiko) įstatyme nustatytų bū-
tinų sąlygų teisei į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, atsižvelgiant į konkuruojančių 
interesų pusiausvyrą, pareigūnų ir karių valstybinė pensija jam nebegali būti mokama. 
Tokio turinio teisinis rezultatas susiklosčiusioje situacijoje ir buvo įformintas ginčijamo 
vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo rezoliucinės dalies 1 punkte.

39. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad 
ginčijamu vidaus reikalų ministro sprendimu nutraukus pareigūnų ir karių valstybinės 
pensijos mokėjimą, pareiškėjui tokiu būdu buvo pritaikyta bausmė (ekonominio pobū-
džio sankcija). Pareiškėjo nurodytoje konstitucinės justicijos byloje, kurioje priimtas 
Konstitucinio Teismo 2003 m.  liepos 4 d. nutarimas, konstatuota, kad Pareigūnų ir ka-
rių valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies (1994 m. gruodžio 13 d. įstatymo 
Nr. I-693 redakcija) nuostata, kad nuteistam už tyčinio nusikaltimo padarymą asmeniui 
nutraukiamas paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimas, prieštarauja 
Konstitucijos 23 straipsniui, įtvirtinančiam konstitucinius nuosavybės teisės gynybos bei 
apsaugos pagrindus, 31 straipsnio 5 daliai, numatančiai, kad niekas negali būti baudžia-
mas už tą patį nusikaltimą antrą kartą, bei 52 straipsniui, įtvirtinančiam, kad valstybė 
laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, 
ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. Konstitucinio 
Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarime išaiškinta, kad Konstitucijos 23 straipsnio požiūriu 
minėtoje įstatymo nuostatoje nustatytu teisiniu reguliavimu ne tik pažeidžiama asmens 
įgyta turtinė teisė į valstybės laiduojamą pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, bet ir ne-
apsaugoma jo teisė reikalauti, kad jam būtų toliau mokama įstatymo nustatyto dydžio 
pensija, kuri yra grindžiama asmens tarnyba Lietuvos valstybei, kai asmuo įvykdė visas 
įstatymo nustatytas sąlygas ir kai tokia pensija yra paskirta ir mokama. Konstitucijos  
31 straipsnio 5 dalies aspektu nurodyta, kad aptariamas teisinis reguliavimas reiškia, jog 
asmuo, kuriam yra paskirta ir mokama pareigūnų ir karių valstybinė pensija ir kurį teis-
mas jau yra nubaudęs už tyčinio nusikaltimo padarymą, yra nubaudžiamas už tą patį 
nusikaltimą antrą kartą jam pritaikant turtinio pobūdžio sankciją (asmeniui paskirtos ir 
iki tol mokėtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimo nutraukimą), kuri savo 
griežtumu prilygsta kriminalinei bausmei. Dėl atitikties Konstitucijos 52 straipsniui, pa-
sisakyta, jog asmuo, kuris atitinka įstatymo nustatytas sąlygas pareigūnų ar karių valsty-
binei pensijai gauti, turi teisę į šią pensiją. Jeigu asmeniui pareigūnų ar karių valstybinė 
pensija buvo paskirta ir mokama, tai ji turi būti mokama ir toliau. Atkreiptinas dėmesys, 
kad visos šios konstitucinės jurisprudencijos nuostatos taikytinos situacijose, kai asmens 
teisė į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją nėra ginčijama, paaiškėjus, kad asmuo neati-
tinka jos skyrimo sąlygų, ir šios pensijos mokėjimas nutraukiamas dėl to, jog asmuo po 
teisės į valstybinę pensiją įgijimo padaro tyčinę nusikalstamą veiką. Nagrinėjamu atveju 
yra susiklosčiusi kitokia situacija, t. y. tokia teisinė padėtis, kai pareiškėjas, atsižvelgiant 
į faktinių aplinkybių visumą, neatitinka pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo 
sąlygų, ir valstybinės pensijos mokėjimas jam nutrauktas dėl asmens veiksmų, kurie at-
likti iki sprendimo paskirti ir mokėti valstybinę pensiją priėmimo (iki Vidaus reikalų mi-
nisterijos kanclerio 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimų Nr. 11SP-5057 ir Nr. 11SP-5058). 
Todėl šiuo atveju negalima teigti, jog pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nebemokė-
jimu (mokėjimo nutraukimu) yra pažeidžiama pareiškėjo nuosavybės teisė ar jis yra bau-
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džiamas antrą kartą.
40. Apibendrindama išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 

kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamo atsakovo sprendimo teisėtumo 
klausimą, šioje dalyje netinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir neteisingai taikė 
ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, todėl pirmosios instancijos 
teismo sprendimas keičiamas, naikinant jo dalį, kuria pareiškėjo skundas dėl Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. 11SP-1400 
rezoliucinės dalies 1 punkto neteisėtumo patenkintas. 

V.

41. Ginčijamu administraciniu aktu (sprendimo rezoliucinės dalies 2 punktu) atsa-
kovas taip pat pareiškė reikalavimą pareiškėjui grąžinti 3 376,35 Lt (977,86 Eur), kaip ne-
pagrįstai gautą pensiją su priedu už laikotarpį nuo 2012 m. spalio 30 d. iki 2013 m. kovo 
1 d. per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos. Taigi atsakovas šiuo sprendimu 
siekia iš pareiškėjo išreikalauti jam išmokėtą pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su 
priedu sumą.

42. Kaip matyti iš anksčiau minėtų faktinių bylos aplinkybių, nuo 2012  m.  spa-
lio 30 d. pareiškėjui buvo mokama pareigūnų ir karių valstybinė pensija su priedu pagal 
Vidaus reikalų ministerijos kanclerio 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimus Nr. 11SP-5057 
ir Nr. 11SP-5058. Nurodyto laikotarpio, už kurį reikalaujama sugrąžinti institucijos išmo-
kėtą valstybinę pensiją, pabaigos momentas (2013 m. kovo 1 d.) ginčijamame akte sie-
jamas su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties pri-
ėmimu, kada buvo konstatuotas pareiškėjo atleidimo iš vidaus tarnybos dėl tarnybinio 
nusižengimo teisėtumas. Pirmiau šiame procesiniame sprendime konstatuota, kad šiuo 
konkrečiu atveju susiklosčiusioje situacijoje laikoma, jog pareiškėjas iš vidaus tarnybos 
atleistas dėl tarnybinio nusižengimo, t. y. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 
prasme iš vidaus tarnybos jis pašalintas dėl savo paties kaltės, ir tarnybinių teisinių santy-
kių pasibaigimo šiuo pagrindu momentu pareiškėjas neatitiko įstatyme numatytų teisės į 
pareigūnų ir karių valstybinę pensiją įgijimo sąlygų.

43. Ginčijamo sprendimo priėmimo metu galiojęs teisinis reguliavimas (inter alia 
Valstybinių pensijų įstatymas, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas) nagrinė-
jamu atveju kilusio ginčo teisinės situacijos sprendimo taisyklių nenustatė. Nagrinėjamos 
bylos atveju pareiškėjui pareigūnų ir karių valstybinė pensija su priedu, kurių sugrąži-
nimo į valstybės biudžetą siekia atsakovas, buvo išmokėta dėl aplinkybių, nesusijusių su 
pareiškėjo pareigos pateikti įstatymo reikalaujamus duomenis nevykdymu ir / ar įstatyme 
nurodytų draudžiamųjų pajamų turėjimu, todėl ginčijamo sprendimo priėmimo metu 
galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos nėra tinkamas teisinis pagrindas aplinkybėms 
dėl pareiškėjui išmokėtų sumų išreikalavimo kvalifikuoti.

44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panašioje teisinių santykių – 
permokėtų valstybinio socialinio draudimo našlių pensijos sumų išieškojimo – srityje 
yra išaiškinęs, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstaty-
mo 18 straipsnį, 36 straipsnio 6 dalį, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio  
draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnį, galimybė išieškoti iš socialinio draudimo iš-
mokų gavėjo susidariusią atitinkamų išmokų permoką yra saistoma sąlygos – minėta 
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permoka turi būti susidariusi dėl išmokų gavėjo kaltės. Šis principas, kiek tai susiję su 
valstybinėmis socialinio draudimo pensijomis, yra neatsiejamas nuo Valstybinių so-
cialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnio 3 dalies (2007 m. gruodžio 20 d.  įsta-
tymo  Nr.  X-1393  redakcija), pagal kurią jeigu valstybinė socialinio draudimo pensija 
yra permokama dėl pensiją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės, permokėtas dydis 
iš pensijos gavėjo neišieškomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėsti-
nės teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1324-
502/2015). Atkreiptinas dėmesys, kad pagal šiuo metu galiojančios redakcijos Pareigūnų 
ir karių valstybinių pensijų įstatymą (2015 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. XII-1864 redak-
cija), jeigu pareigūnų ir karių valstybinė pensija arba šio įstatymo 15 straipsnyje nustaty-
tas priedas yra permokami dėl pensiją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės, permo-
kėta suma iš pensijos gavėjo neišieškoma (151 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 
darytina išvada, kad siekiant racionalaus ir efektyvaus ribotų valstybės finansinių išteklių 
naudojimo, sprendimą nutraukti pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimą pri-
ėmusiai institucijai (šiuo atveju vidaus reikalų ministrui) ar kitam kompetentingam su-
bjektui apskritai nėra draudžiama siekti, jog nepagrįstai išmokėtos tokios pensijos sumos 
būtų sugrąžintos į valstybės biudžetą. Viešojo administravimo institucija tokiais atvejais 
turi svarstyti klausimą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nutraukimo teisinių 
pasekmių taikymo. Vertinimas, ar sprendimas nutraukti aptariamos valstybinės pensi-
jos mokėjimą turi veikti retroaktyviai, t. y. paveikti ir tuos teisinius santykius, kurie su-
siklostė iki sprendimo nutraukti valstybinę pensiją priėmimo, atliekamas atsižvelgiant į 
konkrečioje situacijoje susiklosčiusias faktines aplinkybes. Išreikalavimas iš asmens jau 
išmokėtų pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su priedu sumų, kai nėra šių sumų įgi-
jėjo nesąžiningumo, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, galėtų būti vertinamas, kaip 
nepagrįstas (inter alia neproporcingas) nuosavybės teisių apribojimas, asmens turtinių 
interesų pažeidimas, draudžiamas Konstitucijos 23 straipsnio ir Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio pagrindu.

45. Visi viešojo administravimo srityje veikiantys subjektai privalo vadovautis, 
be kita ko, konstituciniu atsakingo valdymo principu, kuris suponuoja, kad visos vals-
tybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, 
teise, veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais ir tinkamai įgyvendinti jiems 
Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus (Konstitucinio Teismo 2012  m.  spa-
lio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados). Tinkamas, atsakingas valdymas neatsiejamas 
ir nuo gero administravimo reikalavimų, kuriais įgyvendinama Konstitucijos 5 straipsnio 
3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. 
Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos admi-
nistracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad adminis-
tracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 4 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr.  A502-134/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2014  m. balandžio 22  d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A143-816/2014).

46. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgusi į faktinę bei teisinę bylos situaciją, išplėstinė 
teisėjų kolegija sprendžia, kad pareigūnų ir karių valstybinė pensija su priedu pareiš-
kėjui buvo išmokėta būtent dėl viešojo administravimo subjektų, Varėnos rinktinės ir 
Vidaus reikalų ministerijos, veiksmų, nepakankamo šių institucijų rūpestingumo, atidu-
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mo bei nuoseklumo, vertinant susiklosčiusios faktinės situacijos aplinkybes. Atkreiptinas  
dėmesys, kad pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. spren-
dimą Varėnos rinktinė (institucija, kurioje pareiškėjas atliko tarnybą) buvo įpareigota tik 
skubiai grąžinti pareiškėją į vidaus tarnybą ir išmokėti vieno mėnesio vidutinio darbo už-
mokesčio dydžio sumą. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tiek atsakovas, tiek 
Varėnos rinktinė, priimdama vėlesnius sprendimus dėl pareiškėjo, inter alia dėl pareiškė-
jo sveikatos tinkamumo vidaus tarnybai patikros, prisidėjo prie teisinio neaiškumo situ-
acijos ir nepagrįstai neįvertino galimybės pasinaudoti pareigūno nušalinimo nuo parei-
gų institutu arba teismine tvarka inicijuoti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2012 m. liepos 2 d. sprendimo įvykdymo atgręžimo veiksmus. Tai, kad pareiškėjas, įgy-
damas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su priedu sumas, veikė nesąžiningai, by-
loje nenustatyta. Aplinkybė, jog pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo atleistas dėl tarnybi-
nio nusižengimo ir, jo manymu, nepagrįstą atleidimą ginčijo teismine tvarka, šiuo atveju 
nėra susijusi su įgytų sumų išreikalavimo teisiniu santykiu. Visa tai leidžia teigti, jog atsa-
kovas, reikalaudamas iš pareiškėjo sugrąžinti jam išmokėtą pareigūnų ir karių valstybinės 
pensijos su priedu sumą, netinkamai įvertino viešojo administravimo institucijų veiks-
mus, jų įtaką išmokant pareiškėjui pensiją ir naštą dėl susiklosčiusios situacijos (inter alia 
administracinių klaidų) nepagrįstai perkėlė pareiškėjui. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškė-
jui išmokėta pareigūnų ir karių valstybinė pensija su priedu iš jo negali būti išreikalauta, 
konstatuotina, jog ginčijamo administracinio akto, 2013  m.  balandžio  19  d. sprendimo 
Nr. 11SP-1400, rezoliucinės dalies 2 punktas, kuriuo pareikštas reikalavimas pareiškėjui 
grąžinti 3 376,35 Lt (977,86 Eur), kaip nepagrįstai gautą pensiją su priedu už laikotarpį 
nuo 2012 m. spalio 30 d. iki 2013 m. kovo 1 d. per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įtei-
kimo dienos, yra neteisėtas. Su 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. 11SP-1400 rezo-
liucinės dalies 2 punktu yra susijęs ir sprendimo rezoliucinės dalies 3 punktas, todėl šiuo 
punktu nustatytas įpareigojimas Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamentui išieš-
koti iš pareiškėjo 3 376,35 Lt (977,86 Eur) taip pat laikomas neteisėtu. Pirmosios instan-
cijos teismas, nustatęs, kad šiuo aspektu ginčijamas administracinis aktas yra neteisėtas, 
priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

47. Nepaisant to, kad šiame procesiniame sprendime konstatuota, jog vidaus reika-
lų ministras iš esmės priėmė teisėtą sprendimą nutraukti pareigūnų ir karių valstybinės 
pensijos su priedu mokėjimą pareiškėjui, išplėstinė teisėjų kolegija kritiškai vertina gin-
čijamą administracinį aktą dėl to, jog 2013 m. balandžio 19 d. priimtas sprendimas (šio 
sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktas) yra nukreiptas taikyti į praeitį ir tuo aspektu, 
kad jame nurodyta nutraukti pensijos mokėjimą ne nuo individualaus administracinio 
akto priėmimo momento, o nuo ankstesnės datos, t. y. nuo 2013 m. kovo 1 d. (šiuo klau-
simu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. 
spalio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-134/2012, Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012). Aplinkybė, jog pareiškėjas iš vidaus tarnybos 
buvo pašalintas dėl savo paties kaltės, buvo patvirtinta 2013 m. kovo 12 d., Lietuvos vy-
riausiajam administraciniam teismui priėmus nutartį, t. y. dar vėliau, nei data, nuo ku-
rios nuspręsta nebemokėti pareiškėjui pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su prie-
du. Vadinasi, pareigūnų ir karių valstybinė pensija su priedu iki vidaus reikalų ministro 
sprendimo ją nutraukti pareiškėjui turėjo būti mokama. Vadovaudamasi atsakingo val-
dymo, gero administravimo reikalavimais, viešojo administravimo institucija šiuo atveju 
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turi prisiimti atsakomybę už laiką, per kurį įgyvendindama savo kompetenciją priima 
atitinkamą sprendimą, nagrinėjamu atveju – už laiką, per kurį po Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties priėmimo vidaus reikalų ministras 
nusprendė nutraukti pareigūnų ir karių valstybinės pensijos su priedu mokėjimą pareiš-
kėjui. Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad iš atsakovo Vidaus reikalų ministerijos 
pareiškėjo naudai turi būti priteisiama pareigūnų ir karių valstybinė pensija su priedu už 
laikotarpį nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 19 d.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija 

n u t a r i a:

Atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą pa-
tenkinti iš dalies. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014  m.  birželio 30  d. sprendimą 
pakeisti.

Pareiškėjo E. K. skundą patenkinti iš dalies.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013  m.  balandžio  19  d. spren-

dimo Nr.  11SP-1400 rezoliucinės dalies 2 ir 3 punktus panaikinti. Iš atsakovo Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareiškėjo E. K. naudai priteisti pareigūnų ir ka-
rių valstybinę pensiją su priedu už laikotarpį nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balan-
džio 19 d. Kitą pareiškėjo E. K. skundo dalį atmesti.

Nutartis neskundžiama.

3.2. Bylos dėl žemės teisinių santykių

3.2.1. dėl taikos sutarties sąlygų įgyvendinimo, kai po taikos sutarties sudarymo 
pasikeičia teisinis reguliavimas 
dėl draudimo statyti statinius vandens telkinių pakrantės juostoje ir už jos ribų

1. Tik pačios šalys, realizuodamas dispozityvumo principą ir sudarydamos taikos 
sutartį, susitaria (sulygsta) dėl jos sąlygų, nustato, išsamiai aptaria savo teises ir pareigas 
(jų apimtį, ribas), laisva valia disponuoja savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis 
įstatymo numatytose ribose. Sąžiningai bendradarbiaudamos jos sulygsta aiškias, api-
brėžtas, abejonių nekeliančias taikos sutarties sąlygas, kurios turi užtikrinti teisinės ir so-
cialinės taikos tarp šalių atkūrimą. Sudarydamos taikos sutartį ir siekdamos ją realiai įgy-
vendinti, proceso šalys turi protingai įvertinti tiek esamą, tiek žinomai įsigaliosiantį teisinį 
reguliavimą, galintį turėti įtakos taikos sutarties dalykui. Tai užtikrina ne formalų ginčo 
pabaigimą, o kilusio konflikto realų išsprendimą (40 punktas).

Asmuo, savavališkai pradėjęs statybą, negali tikėtis ir reikalauti, kad teisinis regu-
liavimas išliks nepakitęs ar jis galės ignoruoti pasikeitusį teisinį reguliavimą. Galimybė 
post factum įsiteisinti savavališką statybą yra įstatymų leidėjo suteikta tam tikros for-
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mos lengvata, kuria neturi būti piktnaudžiaujama. Ji turi būti atliekama atsižvelgiant į  
besivystančius teisinius santykius (inter alia susiformuojančius, kintančius viešuosius inte-
resus) ir griežtai laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Taigi savavališkos statybos  
pasekmių šalinimas turi vykti vadovaujantis tokio pasekmių šalinimo metu galiojančių 
teisės aktų nuostatomis. Išimtys iš šios bendros taisyklės yra galimos tik esant aiškiam, jas 
leidžiančiam teisiniam pagrindui (pavyzdžiui, įstatymui) (43 punktas).

2. Pagal Specialiųjų žemės ir miško sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, 127.9 punktą (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1122 redakcija), vandens telkinių apsau-
gos zonose draudžiama <...> statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkinin-
ko ūkio ir kitus pastatus paviršinio vandens telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų už jos 
ribų, išskyrus miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų (didesnė kaip 3 hektarų 
užstatyta teritorija, kurioje atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų) (bet visais 
atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). <...>. Šiame punkte taip pat įtvirtinta 
bendro draudimo statyti išlyga – šis draudimas netaikomas miestų, miestelių ir kompak-
tiškai užstatytų kaimų teritorijose (47 punktas). Kaip matyti iš šios nuostatos, draudimas 
statyti ūkininko ūkio pastatus paviršinio vandens telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų 
už jos ribų netaikytinas kompaktiškai užstatytų kaimų teritorijoje. Kitaip tariant, kompak-
tiškai užstatytoje kaimo teritorijoje yra leidžiama statyti ūkininko ūkio pastatus ir arčiau 
nei 50 metrų už paviršinio vandens telkinio pakrantės juostos. Šios taisyklės taikymas – 
leidimas statyti – susietas su statybų rezultato egzistavimu (užstatyta teritorija), o ne pla-
nais vykdyti statybas (planais užstatyti). Kompaktiškai užstatyta kaimo teritorija negali 
būti prilyginama (tapatinama) bendruosiuose planuose numatytai užstatyti kaimų terito-
rijai. Tai – dvi savarankiškos (atskiros) kategorijos (48 punktas). 

Administracinė byla Nr. eA-2466-492/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-06409-2013-8

Procesinio sprendimo kategorijos: 14.2; 14.6; 62

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. kovo 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Audriaus Bakavecko, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pir-
mininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pa-
reiškėjos G. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. 
lapkričio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos G. B. skundą atsako-
vui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam 
asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpa-
reigojimo atlikti veiksmus.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėja G. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, 
kurį vėliau patikslino, prašydama: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT, Tarnyba, Nacionalinė žemės tarnyba) 2013  m. spa-
lio 16 d. sprendimą Nr. 1SD-(8.14.)-2804 (toliau – ir 2013 m. spalio 16 d. Sprendimas);  
2) panaikinti NŽT 2013  m. gegužės 16  d. Teritorijų planavimo dokumento patikrini-
mo aktą  Nr. TPA-(8.14.)-1436 (toliau – ir Patikrinimo aktas); 3) įpareigoti atsakovą per  
10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti naują teritorijų planavimo 
dokumento patikrinimo aktą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos 
vietai parinkti 9,1936 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame (duomenys 
neskelbtini) (toliau – ir Žemės sklypas). 

2. Pareiškėja paaiškino, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas 2013 m. sausio 4 d. 
nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013 (toliau – ir Kėdainių rajono apylinkės teis-
mo 2013  m. sausio 4  d. nutartis) patvirtino jos ir ieškovo Valstybinės teritorijų plana-
vimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir 
Inspekcija) 2012 m. gruodžio 21 d. sudarytą taikos sutartį. Pagal šią sutartį pareiškėja įsi-
pareigojo per 6 mėnesius nuo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo 
dienos teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai parengusi teritorijų planavimo dokumen-
tą (kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti žemės sklype, 
esančiame (duomenys neskelbtini) ir teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai parengusi pas-
tato savavališkos statybos įteisinimo projektinę dokumentaciją kreiptis į Kėdainių rajono 
savivaldybės administraciją su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą pastato sa-
vavališkai statybai įteisinti. Pareiškėja, vykdydama šias teismo patvirtintos taikos sutarties 
sąlygas, nustatyta tvarka pateikė atsakovui tikrinti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą 
ūkininko sodybos vietai parinkti Žemės sklype. Atsakovas 2013 m. gegužės 16 d. surašė 
Patikrinimo aktą ir priėmė 2013 m. spalio 16 d. Sprendimą, su kuriais pareiškėja nesutin-
ka, nes juose neatsižvelgiama į 2012 m. gruodžio 21 d. sudarytos taikos sutarties sąlygas, 
kurias tvirtino Aplinkos ministerija. Taikos sutartimi buvo nustatyta, kad pareiškėja pri-
valo parengti specialiojo planavimo dokumentą, o Aplinkos ministerijos atstovas taikos 
sutarties sąlygoms pritarė ir savo elgesiu (parašu) patvirtino, kad taikos sutarties sąlygos 
gali būti įvykdomos ir planavimo dokumentas neprieštaraus įstatymų bei kitų teisės aktų 
normoms. Paminėtos civilinės bylos Nr. 2-3-673/2013 teisminio nagrinėjimo metu tiek 
ieškovas, tiek Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento at-
stovas pripažino, kad Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 
1996, Nr.  2-43) (toliau – ir Sąlygos, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos), 
127.9 punktas šiuo atveju negali būti taikomas. Pareiškėjos teigimu, 2010 m. išduotas pla-
navimo sąlygų sąvadas dar nėra baigęs galioti, kaip tvirtina atsakovas. Pareiškėja taip pat 
nurodė, kad skundžiamuose sprendimuose, taip pat Aplinkos ministerijos 2013 m. spalio 
2  d. rašte neatsižvelgiama į pareiškėjos argumentą, jog, remiantis bylos duomenimis ir 
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2012 m. kovo 27 d. raštu Nr. AS-12-3(3), 
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Žemės sklypas patenka į (duomenys neskelbtini) kaimo gyvenamųjų namų pirmos eilės 
plėtros zoną pagal Kėdainių rajono bendrąjį planą, patvirtintą rajono tarybos 2009  m. 
vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-68. Pasak pareiškėjos, abiejuose skundžiamuose spren-
dimuose ir Aplinkos ministerijos 2013 m. spalio 2 d. rašte taip pat neįvertinta aplinky-
bė, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001  m. lapkričio 7  d. įsakymu 
Nr. 540 patvirtinto Paviršinių vandens telkinių ir apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos 
juostų nustatymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 6.1 punktą, kai gyvenamosiose 
teritorijose pagal 5.1.1 punkte nustatytas sąlygas (kai pakrantės žemės paviršiaus vidu-
tinis nuolydžio / polinkio kampas iki 5o) paviršinių vandens telkinių apsaugos juostos 
nustatomos didinant apsaugos juostos išorinės ribos atstumą nuo kranto linijos 2 kar-
tus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013  m. rugsėjo 19  d. nutarimo Nr.  1122 „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl speci-
aliųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Nutarimas 
Nr. 1122) 3 punkte nustatyta, kad iki 2013 m. sausio 1 d. pradėti rengti teritorijų plana-
vimo dokumentai, dėl kurių yra išduotos planavimo sąlygos, sudarytos planavimo darbų 
sutartys ir pradėtos viešo svarstymo su visuomene procedūros, gali būti baigiami rengti ir 
tvirtinami pagal Sąlygų 125, 127.3, 127.9 punktų nuostatas, galiojusias iki 2013 m. sausio 
1 d. Taikos sutarties 2012 m. gruodžio 21 d. pasirašymo ir specialiojo planavimo doku-
mento rengimo metu pareiškėjai jau buvo išduotas 2010 m. balandžio 28 d. planavimo 
sąlygų sąvadas ir surašyta plano rengėjo UAB „Matininkas“ 2012 m. rugsėjo 6 d. pažyma 
dėl ūkininko sodybos vietos parinkimo projekto rengimo, t. y. pradėtas rengti teritorijų 
planavimo dokumentas. Pareiškėja atkreipė dėmesį, kad iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusi 
Sąlygų 127.9 punkto nuostata nenustatė tokių griežtų reikalavimų, kuriais remiasi trečia-
sis suinteresuotas asmuo savo 2013 m. spalio 2 d. rašte. 

3. Atsakovas NŽT atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko, prašė skundą 
atmesti kaip nepagrįstą. 

4. Atsakovas paaiškino, kad Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas 
2010  m. balandžio 22  d. parengė planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos pro-
jektui rengti Nr.  326 privačiam 9,20 ha žemės ūkio paskirties žemes sklypui (kadastri-
nis Nr.  (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Planavimo sąlygos). 
Planavimo sąlygose nurodyta, kad rengiamo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto spren-
dinių poveikio vertinimas bus atliekamas vadovaujantis teisės aktais, taip pat ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės 
ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ bei aplinkos ministro 2001  m. lapkričio 7  d. 
įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos 
juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“. NŽT, atlikusi specialiojo teritorijų planavimo 
dokumento vertinimą, nustatė, kad projektas parengtas pažeidžiant Sąlygų 127.9 punkto 
nuostatas, be to, nustatyti ir kiti pažeidimai, nurodyti Patikrinimo akte. Projekto organi-
zatoriui nesutikus su Patikrinimo akte pateikta išvada dėl Sąlygų 127.9 punkto taikymo, 
NŽT 2013  m. rugsėjo 13  d. raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, kad ji pateiktų minė-
to punkto nuostatų išaiškinimą. Aplinkos ministerijos specialistai pateikė nuomonę, kad 
nagrinėjamu atveju Žemės sklypui negali būti taikoma Sąlygų 127.9 punkto išlyga dėl sta-
tybų miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų teritorijose, kurių užstatymo plo-
tas didesnis kaip 2 ha, o atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų. Vadinasi, šiuo 
atveju galioja 127.9 punkto nuostata, kad vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama 
statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus pavir-
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šinio vandens telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų nuo jos ribų. 
5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime į skundą su pa-

reiškėjos skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. 
6. Aplinkos ministerija paaiškino, kad skundžiamame Patikrinimo akte yra nuro-

dytos kelios priežastys, kodėl ši išvada yra neigiama. Pasibaigęs planavimo sąlygų sąvado 
galiojimo terminas yra pakankamas ir savarankiškas pagrindas pateikti neigiamą teritori-
jų planavimo dokumento patikrinimo išvadą. Kadangi teritorijų planavimo dokumentas 
nebuvo baigtas per nustatytą terminą ir (ar) planavimo sąlygų sąvado galiojimo terminas 
nebuvo pratęstas, pareiškėja, norėdama, kad būtų patvirtintas teritorijų planavimo doku-
mentas, privalės iš naujo gauti planavimo sąlygas, kurios bus išduotos pagal šiuo metu 
galiojančius teisės aktus. Aplinkos ministerija nesutiko su pareiškėjos teiginiu, kad šie 
reikalavimai yra lengvai ištaisomi ir gali būti vertinami kaip neesminiai, bei atkreipė dė-
mesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktiką (2012 m. 
birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2011/2012), kurioje yra pažymėta, 
jog negalimas atvejis, kai pratęsiamas negaliojantis aktas. Pareiškėjai 2010 m. balandžio 
28 d. buvo išduotas planavimo sąlygų sąvadas, kuriame buvo nurodyta, kad minėtas do-
kumentas galioja iki 2013 m. balandžio 28 d. Pagal šį planavimo sąlygų sąvadą teritorijų 
planavimo dokumentas turėjo būti parengtas, patikrintas ir patvirtintas per trejus metus, 
tačiau iki minėto laikotarpio to nebuvo padaryta, todėl šis parengtas teritorijų planavimo 
dokumentas tikrinimo metu neatitiko Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų pla-
navimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, nes teritorijų planavimo dokumento 
tikrinimo metu būtent ir tikrinama, ar dokumentas parengtas pagal teisės aktus, ar pa-
rengtas planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvado nustatytais terminais. Aplinkos 
ministerijos nuomone, Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013  m. spalio 31  d. nutartis 
nesuteikia teisėtų lūkesčių pareiškėjai, kad savavališka statyba bus neabejotinai įteisinta. 
Nei Statybos įstatymas, nei joks kitas teisės aktas nesuteikia teisėtų lūkesčių tikėtis, kad, 
sudarius taikos sutartį, tikrai bus galima tokią statybą įsiteisinti. Todėl teismui tvirtinant 
taikos sutartį, yra įtvirtinta sąlyginė galimybė įsiteisinti savavališką statybą, o nesuspė-
jus per teismo nustatytą terminą ar pasikeitus teisės aktams taip, kad tokia statyba tap-
tų negalima norimoje vietoje, pareiškėja privalėtų savavališkai pastatytą statinį nugriauti 
neatsižvelgiant į tai, ar buvo mėginta tokį statinį įteisinti, ar ne. Trečiasis suinteresuotas 
asmuo atkreipė dėmesį į tai, kad Aplinkos ministerija ir Kauno regiono aplinkos apsau-
gos departamentas yra du savarankiški juridiniai asmenys, savarankiškai įgyvendinantys 
savo teises ir pareigas. Dėl minėtos priežasties visiškai nepagrįsti pareiškėjos teiginiai, 
kad Aplinkos ministerijos atstovas savo elgesiu pritarė taikos sutarties sąlygoms. 

II.

7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu 
pareiškėjos skundą atmetė.

8. Teismas nustatė, kad Kėdainių rajono žemėtvarkos skyrius 2010 m. kovo 19 d. 
parengė Planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti Nr. 8 privačiam 
9,20 ha ploto žemės ūkio paskirties žemes sklypui (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbti-
ni) (duomenys neskelbtini). Šio planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas, 
t. y. plotas gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pasta-
tais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti, nurodant galimą pastatais užstatyti teritoriją, 
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privažiavimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Kauno regiono aplinkos apsaugos  
departamentas 2010  m. balandžio 22  d. parengė Planavimo sąlygas kaimo plėtros že-
mėtvarkos projektui rengti Nr. 326 privačiam 9,20 ha ploto žemės ūkio paskirties žemes 
sklypui (kadastrinis Nr.  (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini). Planavimo sąly-
gose nurodyta, kad rengiamo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių poveikio 
vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 
12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis bei aplinkos 
ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinio vandens telkinių apsau-
gos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“. Remdamasis 
Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus 2010 m. kovo 19 d. Planavimo sąlygomis ir Kauno 
regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 22 d. Planavimo sąlygomis, 
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius išda-
vė pareiškėjai G. B. 2010 m. balandžio 28 d. Planavimo sąlygų sąvadą Nr. 10-23 kaimo 
plėtros žemėtvarkos projektui rengti, kuris galiojo iki 2013  m. balandžio 28  d. (3 me-
tus). Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius 
2013 m. kovo 27 d. raštu Nr. AS-12-3(3) NŽT Kėdainių žemėtvarkos skyrių informavo, 
kad žemės sklypas, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini), 
patenka į (duomenys neskelbtini) kaimo gyvenamųjų teritorijų pirmos eilės plėtros zoną 
pagal Kėdainių rajono bendrąjį planą, patvirtintą 2009  m. vasario 27  d. Kėdainių rajo-
no tarybos sprendimu Nr.  TS-68. Pareiškėja su 2013  m. rugsėjo 3  d. prašymu parengti 
ūkininko sodybos formavimo projektą kreipėsi į UAB „Matininkai“. UAB „Matininkai“ 
Kėdainių rajono apylinkės teismui pateikė 2013  m. rugsėjo 6  d. pažymą, kad G. B. 
2013 m. rugsėjo 3 d. prašymu pradedamas rengti ūkininko sodybos parinkimo projek-
tas žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini). Kaimo plėtros (ūkio 
vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai formuoti NŽT buvo pateiktas 2013 m. 
balandžio 25 d. (reg. Nr. TP-1349). NŽT tikrinimo metu nustatė, kad: 1) projektuojama 
teritorija nepatenka į miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų (didesnė kaip  
3 hektarų užstatyta teritorija, kurioje atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų) 
teritoriją, todėl planuojamai teritorijai turi būti taikomos Sąlygų 127.9 punkto nuosta-
tos; Projekte ūkininko sodybos vieta parinkta arčiau kaip 50 metrų atstumu nuo Nevėžio 
upės pakrantės apsaugos juostos, todėl projektas parengtas pažeidžiant Sąlygų 127.9 
punkto nuostatas; 2) taip pat esamoms galvijų fermoms neteisingai nustatyta specialioji 
žemės ir miško naudojimo sąlyga (XIV) gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės 
apsaugos ir taršos poveikio zona); 3) pasibaigęs 2010 m. balandžio 28 d. planavimo sąly-
gų sąvado kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti Nr. 10-23 galiojimas (minėtas sąly-
gų sąvadas galioja iki 2013 m. balandžio 28 d.) (2013 m. gegužės 16 d. NŽT teritorijų pla-
navimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TPA-(8.14)-1436). NŽT priėmė 2013 m. spalio 
16 d. Sprendimą, kuriuo nepanaikino skundžiamo Patikrinimo akto 1 punkto. Tarnyba 
motyvuose nurodė, jog atsižvelgia į Aplinkos ministerijos nuomonę, kad nagrinėjamu 
atveju 9,1936 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. (duomenys ne-
skelbtini) (duomenys neskelbtini) negali būti taikoma Sąlygų 127.9 punkto išlyga, nes šiuo 
metu tai nėra kompaktiškai užstatyta kaimo teritorija, ir remiasi aplinkybe, jog nepateikti 
kiti dokumentai, įrodantys paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės ap-
saugos juostos nustatytų atstumų pasikeitimą.
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9. Pareiškėjos argumentą, kad rengiant Patikrinimo aktą turėjo būti vadovauja-
masi iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusia Sąlygų redakcija, teismas atmetė kaip nepagrįstą. 
Šią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad pareiškėja nepateikė duomenų, kada buvo 
paviešinta informacija Kėdainių rajono savivaldybės administracijos internetiniame tin-
klalapyje, kad pradėta vieša svarstymo su visuomene procedūra apie tai, kad yra rengia-
mas žemės sklypo (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), kaimo 
plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Pareiškėjai 
šioje situacijoje tenka įrodinėjimo našta. Tačiau ji įrodymų apie paskelbimo datą į bylą 
nepateikė, nors dėl to net buvo atidėtas teismo posėdis. Atsižvelgdamas į tai, teismas darė 
išvadą, kad NŽT, rengdama Patikrinimo aktą, pagrįstai vadovavosi Patikrinimo akto 
metu galiojusiais teisės aktais.

10. Teismo vertinimu, kadangi ūkininko sodybos vieta parinkta arčiau kaip 50 me-
trų atstumu nuo Nevėžio upės pakrantės apsaugos juostos, o šiuo metu tai nėra kompak-
tiškai užstatyta kaimo teritorija, kurioje atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų, 
atsakovas pagrįstai pritaikė Sąlygų (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) 127.9 punktą.

11. Pagal Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsaky-
mu Nr. D1-262 (redakcija nuo 2012 m. rugpjūčio 26 d.), 10 punktą, išduotos bendrųjų 
planų, specialiųjų planų ir ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiųjų planų sąly-
gos ir Sąvadas galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir kol neprieštarauja teisės 
aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 5 metus. 2010 m. balan-
džio 28 d. Planavimo sąlygų sąvade nurodyta, kad sąlygos galioja 3 metus. Teismas nenu-
statė byloje duomenų, kad pareiškėja būtų kreipusis dėl Planavimo sąlygų sąvado kaimo 
plėtros žemėtvarkos projektui rengti pratęsimo. Teismas pabrėžė, kad negalimas atvejis, 
kai pratęsiamas jau negaliojantis aktas, t. y. pratęsiamas gali būti tik akto, kurio galiojimas 
dar nėra pasibaigęs, galiojimas. Šiuo atveju pareiškėja su prašymu dėl Sąvado termino 
pratęsimo turėjo kreiptis iki 2013  m. balandžio 28  d. Teismas atmetė pareiškėjos argu-
mentus, kad sąvadas galioja 5 metus ir termino nereikėjo pratęsti. 

12. Be to, teismas sprendė, kad nors ir 2013 m. sausio 4 d. patvirtinta taikos su-
tartis civilinėje byloje Nr. 2-10-673/2012, visas teritorijų planavimo procesas turi atitikti 
teisės aktų reikalavimus. Teritorijų planavimo dokumentams, kaip ir bet kuriems kitiems 
atitinkamas teisines pasekmes sukeliantiems administraciniams aktams, yra keliamas tei-
sėtumo reikalavimas. Teritorijų planai negali būti tvirtinami, jeigu jie prieštarauja teisės 
aktams, taip pat aukštesniems teritorijų planams ar (ir) jų tvirtinimas pažeistų teisėtumo 
principą. Tai, kad patvirtinus teritorijos planavimo dokumentą jis įgyja teisinę galią, o 
teritorija – tam tikrą teisinį statusą, rodo tokio proceso (teritorijų planavimo dokumentų 
tvirtinimo) svarbą, todėl plano tvirtinimas nėra tik formalus veiksmas. Būtent kompe-
tentinga institucija, tvirtindama teritorijų planavimo dokumentus, privalo patikrinti, ar 
nėra kliūčių tai daryti.

13. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, 
kad Patikrinimo aktas parengtas laikantis galiojančių teisės aktų ir kompetentingo su-
bjekto. Nustatęs, kad Patikrinimo aktas yra teisėtas ir pagrįstas, teismas taip pat padarė 
išvadą, kad ginčijamas NŽT 2013  m. spalio 16  d. Sprendimas yra teisėtas. Skundo rei-
kalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus teismas laikė išvestiniu reikalavimu, todėl jo 
netenkino.
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III.

14. Pareiškėja pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygar-
dos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą 
– jos skundą tenkinti.

15. Pareiškėja nurodo, kad su 2012 m. rugsėjo 3 d. prašymu parengti ūkininko so-
dybos formavimo projektą kreipėsi į UAB „Matininkai“. UAB „Matininkai“ Kėdainių ra-
jono apylinkės teismui pateikė 2012 m. rugsėjo 6 d. pažymą, kad G. B. 2012 m. rugsėjo 
3 d. prašymu pradedamas rengti ūkininko sodybos parinkimo projektas Žemės sklype. 
Skundžiamą sprendimą priėmęs administracinis teismas atmetė pareiškėjos atstovo pa-
reikštą prašymą dėl UAB „Matininkai“ vadovo, parengusio minėtą pažymą, Ž. R. apklau-
sos liudytoju, nors jis galėjo paaiškinti aplinkybes apie UAB „Matininkai“ pradėto pla-
navimo proceso viešinimą Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje tikslią datą. 
Teismui buvo žinoma, kad planavimo procesas prasidėjo dar 2012 m. rugsėjo 3 d. ir, ti-
kėtina, buvo viešinamas („pradėtos viešo svarstymo su visuomene procedūros“) dar iki 
2013 m. sausio 1 d., taip pat buvo žinoma apie tai, kad kitomis, netgi teismo iniciatyva 
taikytomis, priemonėmis iš Kėdainių rajono savivaldybės nepavyko gauti jokios informa-
cijos apie byloje esančio skelbimo patalpinimo internete datą. Vis dėlto teismas nemoty-
vuota protokoline nutartimi atsisakė leisti pareiškėjai pasinaudoti Administracinių bylų 
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnyje numatytomis teisėmis, o tai sukliu-
dė bylą išnagrinėti teisingai, visapusiškai ir objektyviai, priimti teisėtą ir pagrįstą teismo 
sprendimą.

16. Pareiškėja taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismui buvo žinoma, jog 
pagal byloje pateiktą Kėdainių rajono teritorijos bendrąjį planą, pareiškėjos žemės skly-
pas ir joje užstatyta teritorija patenka į (duomenys neskelbtini) kaimo gyvenamųjų terito-
rijų pirmosios eilės plėtros zoną. Tai reiškia, kad net ir nesant įrodymų apie iki 2013 m. 
sausio 1 d. pradėtas viešinimo procedūras, galėjo ir turėjo būti taikoma kita išimtis, nu-
matyta naujesnėje Sąlygų redakcijoje: ,,<...> vandens telkinių apsaugos zonose draudžia-
ma statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus 
paviršinio vandens telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų už jos ribų, išskyrus miestų, 
miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų (didesnė kaip 3 ha užstatyta teritorija, kurioje 
atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų)“.

17. Be to, pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovo ir Aplinkos ministerijos 
padaliniai leido ir pritarė specialiajam planavimui (ūkininko vietos parinkimo projektui). 
Aplinkos ministerijos padalinio vadovas dar 2011 m. gruodžio 7 d. yra raštu suderinęs 
pareiškėjos ūkininko sodybos vietos parinkimo sprendinius, su sąlyga, kad Nevėžio upės 
terasos briauna bus paaukštinta iki 27,30 m, paaukštinimo plotis – 5 m visame ilgyje, 
gruntas bus išlygintas ir užsėtas žole, terasos paaukštinimas ties ūkiniu pastatu bus 30 m 
ilgyje. Atsižvelgdamas į tai, teismas turėjo vertinti, ar protinga ir pagrįsta taikyti ne ma-
žiau kaip 50 metrų atstumo reikalavimus 47 ar 48 metrais nuo upės terasos briaunos nu-
tolusiam pareiškėjos pastatytam pastatui, kuris yra bendrajame plane gyvenamųjų namų 
plėtrai numatytoje teritorijoje. 

18. Pasak pareiškėjos, planavimo sąlygos išduodamos iki 5 metų. Kai kurios ins-
titucijos, įskaitant ir Aplinkos ministeriją, planavimo sąlygas išdavė pareiškėjai būtent  
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5 metams. 
19. Apibendrindama pareiškėja konstatavo, jog atmetant jos skundą nebuvo laiky-

tasi teisingumo ir protingumo reikalavimų, bendrojo plano sprendinių ir nepagrįstai ne-
taikyti palankesnį teisinį reguliavimą nustatantys teisės aktai.

20. Atsakovas NŽT pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas apeliacinį 
skundą atmesti.

21. Atsakovas remiasi atsiliepime į skundą nurodytais argumentais. Be to, papildo-
mai nurodo, kad teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą dėl liudytojo Ž. R. apklau-
simo, kadangi žemėtvarkos projektą rengė ne šis asmuo, o T. T. Atsakovas pažymi, kad 
pritarė ūkininko sodybos vietos parinkimo projektui tuo metu, kai Projektavimo sąlygos 
dar galiojo. Be to, NŽT teritoriniai padaliniai nėra įgalioti atlikti teritorijų planavimo do-
kumentų tikrinimą.

22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija pateikė atsiliepimą į ape-
liacinį skundą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti.

23. Aplinkos ministerija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo argu-
mentais. Papildomai nurodo, jog Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 4 d. 
nutartis nesuteikė pareiškėjai teisėtų lūkesčių, kad savavališka statyba bus neabejotinai 
įteisinta. Aplinkos ministerija nedalyvavo civilinės bylos nagrinėjime, todėl pareiškėja 
nepagrįstai teigia, kad Aplinkos ministerijos atstovas pritarė taikos sutarties sąlygoms.

24. Pareiškėja 2015  m. lapkričio 18  d. pateikė pranešimą, kuriame informavo 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą apie Kėdainių rajono savivaldybės administra-
cijos 2015 m. spalio 23 d. išduotą statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir 
Statybos leidimas) (elektroninė byla, II t., b. l. 69–70).

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

25. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl 2013 m. gegužės 16 d. Nacionalinės 
žemės tarnybos Patikrinimo akto Nr.  TPA-(8.14.)-1436 ir 2013  m. spalio 16  d. 
Nacionalinės žemės tarnybos sprendimo Nr. 1SD-(8.14.)-2804 teisėtumo, taip pat reika-
lavimo įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą parengti naują teritorijų planavimo doku-
mento patikrinimo aktą pagrįstumo. 

26. Ginčo esmei atskleisti aktualios šios faktinės aplinkybės: 
26.1. Kėdainių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-3-673/2013 nagri-

nėjo ginčą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, kilusį tarp ieškovės Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei atsakovų G. B. ir Kėdainių rajono savi-
valdybės administracijos (toliau – ir Administracija). Trečiuoju asmeniu šioje byloje 
buvo ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Departamentas). 
Ieškovė šioje byloje prašė panaikinti Administracijos 2011 m. gegužės 23 d. ir 2012 m. 
birželio 21 d. išduotus statybos leidimus bei įpareigoti G. B. per 6 mėnesius nuo teismo 
sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – 
nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) (kadas-
trinis Nr.  (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Pastatas) ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio 
įpareigojimo G. B. teismo nustatytu terminu neįvykdys – įpareigoti Inspekciją nugriauti 
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savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas 
iš G. B. Šį ginčą suponavo tai, kad Inspekcija 2010 metais nustatė, jog G. B. savavališkai, 
neturėdama statybą leidžiančių dokumentų, pasistatė gyvenamąjį namą, o vėliau išduoti 
statybos leidimai, Inspekcijos vertinimu, buvo neteisėti. 

26.2. Civilinės bylos nagrinėjimo metu, tai yra 2012  m. gruodžio 21  d., ša-
lys (ieškovė Inspekcija, atsakovai – G. B., Administracija, tretieji asmenys – inter alia 
Departamentas) sudarė taikos sutartį. Šią taikos sutartį Kėdainių rajono apylinkės teis-
mas patvirtino 2013 m. sausio 4 d. Pagal patvirtintos taikos sutarties sąlygas, ieškovė at-
sisakė savo pareikštų reikalavimų. Tuo tarpu atsakovė G. B. įsipareigojo per 6 mėnesius 
nuo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustaty-
ta tvarka tinkamai parengusi teritorijų planavimo dokumentą (kaimo plėtros žemėtvar-
kos projektą ūkininko sodybos vietai žemės sklype (duomenys neskelbtini), (kadastrinis 
Nr.  (duomenys neskelbtini) parinkti), ir teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai parengusi 
Pastato savavališkos statybos įteisinimo projektinę dokumentaciją, kreiptis į atsakovę 
Administraciją su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą Pastato savavališkai sta-
tybai įteisinti (toliau – ir SLD). Atsakovė Administracija įsipareigojo, gavusi nurodytus  
G. B. dokumentus, atlikusi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei statybos techni-
niuose reglamentuose numatytas procedūras Statybos įstatymo nustatytais terminais, 
įvykdyti G. B. pateiktą prašymą. Gavusi SLD, G. B. įsipareigojo per 3 darbo dienas nuo 
šio dokumento gavimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją pateikti Ieškovei 
patikrinti teisės aktų nustatyta tvarka. Taikos sutartyje nurodytais terminais negavusi 
SLD ir nepateikusi jo Ieškovei, G. B. įsipareigojo per 3 mėnesius nuo šio termino pabai-
gos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti Pastatą ir sutvar-
kyti statybvietę. Jei šio įpareigojimo G. B. numatytu terminu neįvykdys – Ieškovei suteik-
ta teisė nugriauti Pastatą ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš G. B. Šiame 
kontekste reikia paminėti, kad prieš taikos sutarties sudarymą, Administracija panaikino 
2011 m. gegužės 23 d. ir 2012 m. birželio 21 d. išduotus statybos leidimus.

26.3. 2013  m. balandžio 25  d. G. B. Nacionalinei žemės tarnybai pateikė Kaimo 
plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti 9,1936 ha ploto žemės 
ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys 
neskelbtini) (toliau – ir Projektas). Patikrinusi Projektą Nacionalinė žemės tarnyba priė-
mė Patikrinimo aktą, kuriame nurodė, kad patikrinimo išvada yra neigiama. Pagrįsdama 
šią išvadą, Tarnyba, be kita ko, nurodė, kad Projektas parengtas pažeidžiant Specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punktą. Projekte ūkininko sodybos vieta pa-
rinkta arčiau kaip 50 metrų atstumu nuo Nevėžio upės pakrantės apsaugos juostos  
(žr. Patikrinimo akto 1 punktą). Be to, pasibaigęs 2010 m. balandžio 28 d. išduoto pla-
navimo sąlygų sąvado galiojimas (minėtas sąlygų sąvadas galiojo iki 2013 m. balandžio 
28 d.) (žr. Patikrinimo akto 3 punktą). Atkreiptinas dėmesys, kad Nacionalinė žemės tar-
nyba vadovavosi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punkto redakcija, 
įsigaliojusia 2013 m. sausio 1 d., tai yra galiojusia Patikrinimo akto priėmimo metu. G. B. 
dėl Patikrinimo akto 1 punkto teisėtumo pateikė skundą Nacionalinei žemės tarnybai. 
Tarnyba 2013 m. spalio 16 d. Sprendimu, atsižvelgusi į Aplinkos ministerijos nuomonę 
dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punkto aiškinimo, šio skundo 
netenkino.

26.4. Nesutikdama su minėtais Nacionalinės žemės tarnybos sprendimais, pareiš-
kėja G. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Šis teismas pareiškėjos pa-
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teiktą skundą atmetė.
27. Išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje esančius duomenis, pažymi, kad 

nagrinėjamu atveju pirmiausia kyla klausimas dėl taikytinos teisės normos susiklosčiusiai 
faktinei situacijai parinkimo. Bylos šalys nesutaria, kuria Specialiųjų žemės ir miško nau-
dojimo sąlygų 127.9 punkto redakcija (galiojusia iki 2013 m. sausio 1 d. ar įsigaliojusia 
po šios datos) turėjo būti vadovaujamasi priimant Patikrinimo aktą.

28. Iki 2013  m. sausio 1  d. galiojusiame Specialiųjų žemės ir miško sąlygų  
127.9 punkte (2007  m. rugsėjo 26  d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 
Nr. 1031 redakcija) buvo įtvirtinta, kad „Vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama: 
<...> 127.9. statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus 
pastatus už miestų, miestelių ir kaimų ribų arčiau kaip: 127.9.1. 100 metrų iki vandens 
telkinio kranto linijos arba 50 metrų – nuo terasos šlaito briaunos (bet visais atvejais – 
potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). Esamose sodybose mažesniu atstumu gali būti 
statomas ir rekonstruojamas gyvenamasis namas bei jo priklausiniai (tvartas, garažas, 
lauko virtuvė, klėtis, daržinė, malkinė, asmeninio naudojimo pirtis, kurios bendrasis plo-
tas ne didesnis kaip 25 kv. metrai, ir kt.), kai projektuose numatomos neigiamo poveikio 
aplinkai išvengimo priemonės, suderintos su Aplinkos ministerija. Nurodytuosius pasta-
tus taip pat draudžiama statyti vandens telkinių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 
laipsnių; 127.9.2. 50 metrų nuo kranto šlaito viršutinės briaunos, kai vandens telkiniams 
– sureguliuotoms upėms ir kanalams, kurių baseino plotas mažesnis kaip 10 kv. kilome-
trų, ir ežerams bei tvenkiniams, kurių plotas mažesnis kaip 0,5 hektaro – nustatytos tik 
pakrantės apsaugos juostos“. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad bendrą draudi-
mą statyti statinius (išskyrus hidrotechninius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens 
telkinius įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą), tverti tvoras pakrantės apsau-
gos juostose tuo metu įtvirtino Sąlygų 126.1 punktas (1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo 
Nr. 1640 redakcija).

29. Tuo tarpu nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų 127.9 punkte (2012 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo Nr.  1122 redakcija) buvo nustatyta, kad „vandens telkinių apsaugos zonose 
draudžiama: <...> 127.9. statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko 
ūkio ir kitus pastatus paviršinio vandens telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų už jos 
ribų, išskyrus miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų (didesnė kaip 3 hektarų 
užstatyta teritorija, kurioje atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų) (bet visais 
atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). Pastatus taip pat draudžiama staty-
ti pakrančių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių“. Šiame kontekste reikia 
atkreipti dėmesį, kad 2012 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 
Nr. 1122 3 punkte nustatyta, kad „iki 2013 m. sausio 1 d. pradėti rengti teritorijų plana-
vimo dokumentai, dėl kurių yra išduotos planavimo sąlygos, sudarytos planavimo darbų 
sutartys ir pradėtos viešo svarstymo su visuomene procedūros, gali būti baigiami rengti 
ir tvirtinami pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 125, 127.3, 127.9 punktų 
nuostatas, galiojusias iki 2013 m. sausio 1 dienos.“

30. Byloje nustatyta, kad ginčui aktualaus Projekto pateikimo Tarnybai ir jo tikri-
nimo metu galiojo Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punkto redakci-
ja, įtvirtinusi draudimą statyti ūkininko ūkio ir kitus pastatus paviršinio vandens telki-
nio pakrantės juostoje ir 50 metrų už jos ribų. Ši redakcija įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 
1 d. Būtent šia Sąlygų 127.9 punkto redakcija Tarnyba ir vadovavosi priimdama ginčija-
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mus teisės aktus, nustačiusi, kad Projekte ūkininko sodybos vieta parinkta arčiau kaip  
50 metrų atstumu nuo Nevėžio upės pakrantės apsaugos juostos. Nesutikdama su 
Tarnybos priimtais sprendimais, pareiškėja teigia, kad nagrinėjamu atveju turėtų būti 
vadovaujamasi iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusia Specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų 127.9 punkto redakcija, kuri yra palankesnė pareiškėjos atliktos savavališkos sta-
tybos įteisinimui. Šią poziciją pareiškėja iš principo grindžia dviem esminiais argumen-
tais: pirma, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1122 
3 punkto taikymu susiklosčiusiai situacijai ir, antra, teisėtais lūkesčiais, kylančiais iš 
Kėdainių rajono apylinkės teismo patvirtintos taikos sutarties.

31. Įvertinusi byloje kilusio ginčo esmę, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia ana-
lizuos, ar viešojo administravimo subjektas (Nacionalinė žemės tarnyba), priimdamas 
Patikrinimo aktą, turėjo teisinį pagrindą taikyti Patikrinimo akto priėmimo metu jau tei-
sinės galios netekusią teisės normą – iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusią Sąlygų 127.9 punk-
to redakciją.

V.

Dėl iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
127.9 punkto redakcijos taikymo

32. Analizuodama byloje kilusį klausimą, išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma pa-
žymi, kad teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas yra neatsieja-
mi teisinės valstybės elementai. Šie konstituciniai principai suponuoja valstybės pareigą 
užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti tei-
sėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui; asme-
nys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, 
neprieštaraujančius Konstitucijai, įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti 
realiai įgyvendinamos; teisinį reguliavimą galima keisti tik laikantis iš anksto nustaty-
tos tvarkos; teisinio reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir 
teisėtų lūkesčių; neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisi-
nio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (žr., pavyzdžiui, 
Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimą). 

33. Vis dėlto teisinė asmens lūkesčių apsauga nėra suteikiama visais atvejais. Kitaip 
tariant, ne visi asmenų lūkesčiai (viltys) yra saugomi teisės. Teisėkūros subjektas, keis-
damas teisinį reguliavimą, paprastai apsisprendžia tam tikriems asmenų lūkesčiams, at-
siradusiems keičiamo teisinio reguliavimo pagrindu, suteikti teisinę apsaugą ir įtvirtinti 
šių lūkesčių apsaugą užtikrinančias nuostatas teisės aktuose. Taigi vertinant, ar tam tikras 
asmens lūkestis yra pagrįstas teise, pirmiausia būtina atsižvelgti į tokią expressis verbis 
(tiesiogiai) išreikštą teisėkūros subjekto valią. Nagrinėjamu atveju ši valia buvo išsakyta 
priimant Nutarimo Nr. 1122 3 punktą, kuris įtvirtino pereinamojo laikotarpio nuostatas. 

34. Nutarimo Nr.  1122 3 punkte nustatyta, kad „iki 2013  m. sausio 1  d. pradėti 
rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių yra išduotos planavimo sąlygos, suda-
rytos planavimo darbų sutartys ir pradėtos viešo svarstymo su visuomene procedūros, 
gali būti baigiami rengti ir tvirtinami pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
125, 127.3, 127.9 punktų nuostatas, galiojusias iki 2013  m. sausio 1 dienos“. Išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, kalbinis (pažodinis, lingvistinis) šios normos aiškinimas pa-
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tvirtina, kad teisėkūros subjektas Nutarimo Nr. 1122 3 punkto taikymą susiejo su trimis 
sąlygomis – pirma, planavimo sąlygų išdavimu, antra, planavimo darbų sutarčių suda-
rymu ir, trečia, viešo svarstymo su visuomene procedūros pradėjimu. Svarbu, kad šios 
sąlygos yra kumuliatyvios. Kitaip tariant, tam, kad konkrečiu atveju būtų galima taikyti 
minėto nutarimo 3 punktą, būtina nustatyti, kad iki 2013  m. sausio 1  d. buvo išpildy-
tos visos trys aptartos sąlygos. Bent vienos jų trūkumas užkerta kelią taikyti Nutarimo 
Nr. 1122 3 punktą. Vadinasi, teisėkūros subjektas priėmė sprendimą, kad teisės saugomas 
lūkestis pabaigti teritorijų planavimo procedūras pagal šiuo metu nebegaliojančius tei-
sės aktus susiformavo tik tiems asmenims, kurie naujojo teisinio reguliavimo įsigaliojimo 
momentu buvo išpildę minėtas tris sąlygas.

35. Vertinant, ar nagrinėjamu atveju buvo išpildytos šios trys sąlygos, pirmiau-
sia reikia aptarti esmines kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo taisykles. Kaimo 
plėtros žemėtvarkos projektų turinį, sudėtį, rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo 
tvarką ginčui aktualiu laikotarpiu detalizavo Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ren-
gimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 
2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (toliau – ir Projektų rengimo taisy-
klės). Iš šių taisyklių matyti, kad kaimo plėtros žemėtvarkos projektui gauti buvo būtina 
atlikti daugiapakopę, iš kelių stadijų sudarytą procedūrą. Projektų rengimo taisyklėse iš-
skiriamos tokios kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo stadijos: projektų paren-
giamieji darbai, planavimo darbai, sprendinių poveikio vertinimas, projektų svarstymas, 
derinimas ir tvirtinimas, projektų įgyvendinimas. Nustatyta, kad parengiamųjų darbų 
stadijoje, prieš pradėdamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, planavimo orga-
nizatorius pateikia savivaldybės administracijos direktoriui prašymą išduoti planavimo 
sąlygų sąvadą. Šis sąvadas išduodamas per 20 darbo dienų nuo planavimo organizato-
riaus prašymo gavimo (žr. Projektų rengimo taisyklių 15 p. (2008 m. rugsėjo 24 d. įsaky-
mo redakcija). Tuomet planavimo organizatorius su projekto rengėju sudaro sutartį kai-
mo plėtros žemėtvarkos projektui rengti (žr. Projektų rengimo taisyklių 18 p.). Projekto 
rengėjas kaimo plėtros žemėtvarkos projektą rengia, vadovaudamasis planavimo sąlygų 
sąvade išdėstytais reikalavimais, atsižvelgiant į planavimo organizatoriaus pageidavimus 
(žr. Projektų rengimo taisyklių 24 p.). Projekto svarstymas detalizuojamas Projektų ren-
gimo taisyklių 54 punkte (2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 3D-513/D1-495 redakcija). 
Pagal šį punktą ginčo teritorijų planavimo dokumento projektui taikytina supaprastinta 
projekto svarstymo procedūra. Pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų 
planavimo procese nuostatus (patvirtintus Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu 
Nr. 1079, toliau – ir Nuostatai), supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavi-
mo procese tvarka – tai tokia tvarka, kai sutrumpinama viešumą užtikrinančių procedū-
rų trukmė ir taikomos ne visos šių Nuostatų 5 punkte nurodytos viešumą užtikrinančios 
procedūros (apie pradedamą rengti detaliojo ar specialiojo plano projektą neskelbiama 
vietos spaudoje, neįrengiamas stendas, nerengiama vieša ekspozicija, nešaukiamas vie-
šas susirinkimas) (Nuostatų 32  p.). Planavimo organizatorius apie supaprastinta tvarka 
rengiamą specialųjį planą skelbia savivaldybės interneto tinklalapyje ir raštu informuoja 
planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus jų deklaruotos 
gyvenamosios vietos ar buveinės adresais, nurodydamas galimybes susipažinti su pareng-
tu teritorijų planavimo dokumentu, arba su šiuo dokumentu supažindina juos asmeniš-
kai (žr. Nuostatų 33 p. (2010 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 897 redakcija). Po projekto 
viešo svarstymo su visuomene projekto rengėjas atlieka kaimo plėtros žemėtvarkos pro-
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jekto derinimo procedūrą (žr. Projektų rengimo taisyklių 54  p.). Atkreiptinas dėmesys, 
kad pagal Nuostatų 34 punktą, būtent planavimo organizatorius (nagrinėjamu atveju – 
pareiškėja) dokumentus, įrodančius, kad planuojamos teritorijos kaimyninių žemės skly-
pų valdytojai ir / ar naudotojai buvo informuoti apie galimybes susipažinti su detaliojo ar 
specialiojo plano sprendiniais (skelbimo savivaldybės interneto tinklalapyje, skelbimų ir 
išsiųstų registruotų laiškų kopijos, kvitai), teikia derinančioms institucijoms ir teritorijų 
planavimo priežiūros institucijai išvadoms dėl projekto tvirtinimo tikslingumo pareikšti. 

36. Bylos duomenys patvirtina, kad planavimo sąlygų sąvadas išduotas 2010  m. 
balandžio 28 d. Pareiškėja 2009 m. rugsėjo 3 d. pateikė UAB „Matininkai“ prašymą ūki-
ninko sodybos formavimo procesui parengti (elektroninė byla, I t., b. l. 11, 92). Vis dėlto 
duomenų, kad UAB „Matininkai“ rengė tokį projektą byloje nėra. Tuo tarpu pagal byloje 
esančius duomenis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti 
parengė K. T. individuali įmonė (elektroninė byla, I t., b. l. 69). Projekte nurodoma, kad 
jis rengiamas pagal taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-10-673/2012 prisiimtus įsiparei-
gojimus (elektroninė byla, I t., b. l. 71). Šio projekto dalyje „IV. Visuomenės dalyvavimas 
teritorijų planavimo procese“ detalizuojama viešo svarstymo eiga. Pastebėtina, kad kon-
krečios visuomenės informavimo datos šioje projekto dalyje nenurodomos (elektroninė 
byla, I  t., b.  l.  96). Vis dėlto 2013  m. sausio 16  d. K. T. individualios įmonės raštas dėl 
kaimyninių žemės sklypų savininkų informavimo (elektroninė byla, I  t., b.  l. 98) leidžia 
teigti, kad viešo svarstymo su visuomene procedūra pradėta jau po 2013 m. sausio 1 d. 
Kitų duomenų, kurie patvirtintų, kad viešo svarstymo su visuomene procedūra vis dėl-
to buvo pradėta vykdyti iki 2013 m. sausio 1 d. pareiškėjas nepateikė. Kaip minėta, pa-
gal Nuostatų 34 punktą būtent pareiškėjai tenka pareiga pateikti dokumentus, įrodančius 
pareigos informuoti atlikimą. Atsižvelgdama į visa tai, išplėstinė teisėjų kolegija konsta-
tuoja, kad Nutarimo Nr. 1122 3 punktas nagrinėjamu atveju negali būti taikomas, nes ne-
nustatyta, kad iki 2013 m. sausio 1 d. buvo atliktos visos trys šiame punkte numatytos są-
lygos, tai yra išduotos planavimo sąlygos, sudarytos planavimo darbų sutartys ir pradėtos 
svarstymo su visuomene procedūros. 

37. Šiame kontekste taip pat reikia pažymėti, kad išplėstinė teisėjų kolegija sutin-
ka su pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu netenkinti pareiškėjos prašymo 
iškviesti liudytoju UAB „Matininkas“ vadovą Ž. R. Kaip minėta, ginčui aktualų Projektą 
parengė K. T. individuali įmonė. Šio projekto dalis „IV. Visuomenės dalyvavimas terito-
rijų planavimo procese“ pasirašyta T. T. Atsižvelgusi į šias aplinkybes, išplėstinė teisėjų 
kolegija vertina, kad pareiškėja nepakankamai pagrindė, kodėl UAB „Matininkas“ vado-
vo liudijimas nagrinėjamu atveju buvo tikslingas. Tai kartu lemia, kad pareiškėjos išdės-
tyti argumentai dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio pažeidimo yra 
nepagrįsti. 

38. Įvertinusi padarytą išvadą ir pareiškėjos pateikiamus argumentus, išplėstinė 
teisėjų kolegija toliau analizuos, ar atsižvelgiant į byloje susiklosčiusią specifinę situaci-
ją, nebuvo teisinio pagrindo taikyti platesnę (nei tiesiogiai numatyta teisėkūros subjekto) 
pareiškėjos lūkesčio (remtis iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusia Sąlygų 127.9 punkto redak-
cija inter alia įteisinti savavališką statybą) apsaugą. Kaip minėta, pareiškėja savo poziciją, 
be kita ko, grindžia Kėdainių rajono apylinkės teismo patvirtinta taikos sutartimi.

39. Kalbant apie taikos sutarties institutą, pirmiausia pažymėtina, kad taikos su-
tartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kil-
ti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba 
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kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983  str. 1  d.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos  
šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Teismo patvirtinta sutartis yra 
priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.984  str.). Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas yra pažymėjęs, kad taikos sutarties sudarymas savaime reiškia, kad tarp ša-
lių yra kilęs konfliktas ir šalys siekia jį išspręsti. Taigi taikos sutarties esmė – tarpusavio 
kompromiso radimas. Tai reiškia, kad gana dažnai šalys, siekdamos bendro sprendimo, 
atsisako tam tikrų jų pozicijas išskiriančių argumentų, reikalavimų ir taip kiek atitolsta 
nuo pradinės ginčo pozicijos, siekiant rasti bendrų problemos sprendimo būdų (2015 m. 
balandžio 1  d. nutartis administracinėje byloje Nr.  A-1468-858/2015, 2015  m. spalio 
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1264-492/2015). Įstatymų leidėjui įtvirtinus 
galimybę bylą užbaigti taikos sutartimi, spręsti, ar tokia galimybe pasinaudoti, priklauso 
šalims, nuo jų priklauso ir derybinės taktikos dėl tokios sutarties sudarymo ir jos sąly-
gų pasirinkimas (žr., pavyzdžiui, 2014 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A525-840/2014). Taikos sutartis turi išreikšti tiek atsakovo, tiek ir pareiškėjo valią bei 
siekį taikiai išspręsti administracinėje byloje kilusį ginčą (2015  m. spalio 29  d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A-2698-624/2015).

40. Taigi, reikia akcentuoti, kad tik pačios šalys, realizuodamas dispozityvumo 
principą ir sudarydamos taikos sutartį, susitaria (sulygsta) dėl jos sąlygų, nustato, išsa-
miai aptaria savo teises ir pareigas (jų apimtį, ribas), laisva valia disponuoja savo mate-
rialiosiomis ir procesinėmis teisėmis įstatymo numatytose ribose. Sąžiningai bendradar-
biaudamos jos sulygsta aiškias, apibrėžtas, abejonių nekeliančias taikos sutarties sąlygas, 
kurios turi užtikrinti teisinės ir socialinės taikos tarp šalių atkūrimą. Sudarydamos tai-
kos sutartį ir siekdamos ją realiai įgyvendinti, proceso šalys turi protingai įvertinti tiek 
esamą, tiek žinomai įsigaliosiantį teisinį reguliavimą, galintį turėti įtakos taikos sutarties 
dalykui. Tai užtikrina ne formalų ginčo pabaigimą, o kilusio konflikto realų išsprendimą.

41. Išanalizavusi ginčui aktualios taikos sutarties tekstą, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad pareiškėja savo lūkesčius grindžia tik subjektyviu (asmeniniu) požiūriu 
į šią sutartį ir jos subjektyviu interpretavimu. Juk, kaip matyti iš taikos sutarties teksto, 
pareiškėja įsipareigojo per šešis mėnesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos 
sutartis įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai parengusi teritorijų pla-
navimo dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai parengusi Pastato savavališ-
kos statybos įteisinimo projektinę dokumentaciją, kreiptis į savivaldybės administraciją 
su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą Pastato savavališkai statybai įteisinti. 
Taigi akivaizdu, kad pareiškėja įsipareigojo parengti teritorijų planavimo dokumentą, 
laikydamasi teisės aktų nustatytos tvarkos, tinkamai. Be to, taikos sutartyje apibrėžtos 
ir pasekmės tuo atveju, jei pareiškėjai nepavyktų gauti statybą leidžiančio dokumento. 
Susiklosčius tokiai situacijai, pareiškėja įsipareigojo pašalinti savavališkos statybos pada-
rinius, tai yra nugriauti pastatą ir sutvarkyti statybvietę. Vadinasi, taikos sutarties teks-
tas suponuoja, kad savavališkos statybos įteisinimas yra tik viena iš galimų alternatyvų. 
Šis įteisinimas, kaip įsipareigojo pati pareiškėja, turi vykti laikantis teisės aktų reikalavi-
mų. Priešingu atveju, pareiškėja įsipareigojo nugriauti pastatą. Todėl pareiškėjos teigi-
niai, kad viešojo administravimo subjektai prisiėmė įsipareigojimus įteisinti savavališką 
statybą, suteikė pareiškėjai pagrindą manyti, kad planavimo dokumentas neprieštaraus 
įstatymų ir kitų teisės aktų normoms, yra nepagrįsti taikos sutarties sąlygomis. Kaip mi-
nėta, būtent tokias taikos sutarties sąlygas laisva valia sulygo pati pareiškėja su kitomis 
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taikos sutarties šalimis. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad taikos sutartį sudarė Inspekcija 
ir regiono aplinkos apsaugos departamentas, o šioje byloje ginčijamus teisės aktus priėmė 
Nacionalinė žemės tarnyba. 

42. Spręsdama kilusį ginčą, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 
pareiškėja statybas atliko savavališkai, tai yra nesilaikydama teisės aktų reikalavimų. 
2013 m. sausio 1 d. pareiškėja teisėtai buvo atlikusi tik pirmuosius kaimo plėtros žemė-
tvarkos projekto rengimo etapus. O juk ši procedūra, kaip minėta, yra daugiapakopė. 
Vėlgi 2012 m. gruodžio 21 d. sudaryta ir 2013 m. sausio 4 d. patvirtinta (jau įsigaliojus 
naujai Sąlygų 127.9 punkto redakcijai) taikos sutartimi pareiškėja tik įsipareigojo atlik-
ti teisės aktais paremtas procedūras, akcentuotina, negarantuojančias, o tik sudaran-
čias galimybę įteisinti savavališką statybą. Tai leidžia daryti vienareikšmę išvadą, kad iki 
2013 m. sausio 1 d. pareiškėjos inicijuoti teisiniai santykiai nebuvo susiformavę ir užbaig-
ti, o pareiškėja nebuvo įgijusi teisėto lūkesčio besąlygiškai įteisinti statybą. 

43. Šiame kontekste išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad asmuo, savava-
liškai pradėjęs statybą, negali tikėtis ir reikalauti, kad teisinis reguliavimas išliks nepaki-
tęs ar jis galės ignoruoti pasikeitusį teisinį reguliavimą. Galimybė post factum įsiteisinti 
savavališką statybą yra įstatymų leidėjo suteikta tam tikros formos lengvata, kuria neturi 
būti piktnaudžiaujama. Ji turi būti atliekama atsižvelgiant į besivystančius teisinius san-
tykius (inter alia susiformuojančius, kintančius viešuosius interesus) ir griežtai laikantis 
galiojančių teisės aktų reikalavimų. Taigi savavališkos statybos pasekmių šalinimas turi 
vykti vadovaujantis tokio pasekmių šalinimo metu galiojančių teisės aktų nuostatomis. 
Išimtys iš šios bendros taisyklės yra galimos tik esant aiškiam, jas leidžiančiam teisiniam 
pagrindui (pavyzdžiui, įstatymui).

44. Viešojo administravimo subjektų turimų įgaliojimų įgyvendinimas turi rem-
tis konstituciniu teisinės valstybės principu. Šio principo esmė – teisės viešpatavimas. 
Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja teisė, ku-
riai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai (žr., pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 
2010  m. balandžio 20  d. sprendimą). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra 
pažymėjęs, kad viešojoje teisėje taikomi įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo prin-
cipai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgaliojimus, kurie 
jiems suteikti konkrečiomis teisės aktų normomis ir svarbu, kad institucijos, vykdydamos 
įstatymais joms priskirtą veiklą, veiktų tik taip, kaip numato teisės aktai (šiais aspektais 
žr., pavyzdžiui, 2014  m. kovo 27  d. nutartį administracinėje byloje Nr.  A502-727/2014, 
2015 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015, 2012 m. sau-
sio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-257/2012). Viešojo administravimo su-
bjektų veikla turi atitikti teisės aktų reikalavimus, jų priimti sprendimai turi būti pagrįsti 
teisės normomis, o sprendimų turinys atitikti teisės normų reikalavimus (žr., pavyzdžiui, 
2014 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-706/2014, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo biuletenis Nr.  27, 2014, 66–84  p.). Taigi, viešojo adminis-
travimo subjekto veikimas, ignoruojant galiojantį teisinį reguliavimą (imperatyvias tei-
sės normas), sudarytų pagrindą paneigti įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia 
principus bei konstitucinį teisinės valstybės imperatyvą. 

45. Apibendrindama išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisinio pagrindo 
nagrinėjamu atveju taikyti iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusią Sąlygų 127.9 punkto redakci-
ją ir tokiu būdu nukrypti nuo Patikrinimo akto priėmimo metu galiojusio teisinio regu-
liavimo, nenustatyta. Taigi Nacionalinė žemės tarnyba pagrįstai vadovavosi nuo 2013 m. 
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sausio 1 d. įsigaliojusia Sąlygų 127.9 punkto redakcija.
VI.

Dėl išlygos, numatytos nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje Specialiųjų žemės ir 
miško naudojimo sąlygų 127.9 punkto redakcijoje

46. Padariusi išvadą, kad priimant Patikrinimo aktą, turėjo būti vadovaujama-
si nuo 2013  m. sausio 1  d. įsigaliojusia Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų  
127.9 punkto redakcija, toliau išplėstinė teisėjų kolegija vertins, ar viešojo administravi-
mo subjektas, priimdamas ginčo aktus, neturėjo taikyti šiame punkte numatytos išlygos, 
kuria nagrinėjamu atveju remiasi pareiškėja.

47. Pagal Specialiųjų žemės ir miško sąlygų 127.9 punktą (2012 m. rugsėjo 19 d. 
nutarimo Nr.  1122 redakcija), vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama: <...>  
127.9. statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus 
paviršinio vandens telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų už jos ribų, išskyrus miestų, 
miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų (didesnė kaip 3 hektarų užstatyta teritorija, 
kurioje atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų) (bet visais atvejais – potvynio 
metu neužliejamoje teritorijoje). <...>“. Kaip matyti iš analizuojamo reguliavimo, šiame 
punkte taip pat įtvirtinta bendro draudimo statyti išlyga – šis draudimas netaikomas 
miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų teritorijose. Pareiškėja laikosi pozici-
jos, kad nagrinėjamu atveju šios išlygos taikymą pagrindžia tai, kad ginčo žemės sklypas 
pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą bendrąjį planą paten-
ka į (duomenys neskelbtini) kaimo gyvenamųjų teritorijų pirmos eilės plėtros zoną.

48. Išplėstinė teisėjų kolegija su tokia pareiškėjos pozicija nesutinka. Išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos poziciją paneigia lingvistinis ir istorinis Sąlygų  
127.9 punkto (2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1122 redakcija) aiškinimas. Kaip ma-
tyti iš Sąlygų 127.9 punkto, draudimas statyti ūkininko ūkio pastatus paviršinio vandens 
telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų už jos ribų netaikytinas kompaktiškai užstatytų 
kaimų teritorijoje. Kitaip tariant, kompaktiškai užstatytoje kaimo teritorijoje yra leidžia-
ma statyti ūkininko ūkio pastatus ir arčiau nei 50 metrų už paviršinio vandens telkinio 
pakrantės juostos. Šios taisyklės taikymas – leidimas statyti – susietas su statybų rezultato 
egzistavimu (užstatyta teritorija), o ne planais vykdyti statybas (planais užstatyti). Šį aiš-
kinimą patvirtina ne tik lingvistinis teisės normos aiškinimas, bet ir vėlesnė teisėkūros 
subjekto valia. Nuo 2014  m. liepos 15  d. įsigaliojusioje Sąlygų 127.9 punkto redakcijo-
je numatyta, kad vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama statyti naujus gyvena-
muosius namus, vasarnamius, ūkininkų ūkio ir kitus pastatus arčiau kaip 50 metrų už 
pakrantės apsaugos juostos, išskyrus <...> kompaktiškai užstatytų arba savivaldybių ar jų 
dalių bendruosiuose planuose numatytų užstatyti kaimų teritorijose <...>“. Taigi kompak-
tiškai užstatyta kaimo teritorija negali būti prilyginama (tapatinama) bendruosiuose pla-
nuose numatytai užstatyti kaimų teritorijai. Tai – dvi savarankiškos (atskiros) kategorijos. 
Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjos nurodomo bendrojo plano sprendiniai, 
iš principo tik išreiškiantys užstatymo planus, ginčijamų administracinių aktų priėmimo 
metu nesudarė pagrindo ginčo sklypo atžvilgiu taikyti Sąlygų 127.9 punkte (2012 m. rug-
sėjo 19 d. nutarimo Nr. 1122 redakcija) numatytą išlygą.

49. Apibendrindama išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad tiek Patikrinimo 
akto 1 punkte, tiek 2013 m. spalio 16 d. Sprendime išdėstyti argumentai yra pagrįsti, su-
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darę pakankamą (savarankišką) teisinį pagrindą priimti neigiamą patikrinimo išvadą. 
Atsižvelgus į tai, nėra pagrindo tenkinti ir pareiškėjos reikalavimą įpareigoti Nacionalinę 
žemės tarnybą parengti naują teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą. 

VII.

Dėl pasibaigusio planavimo sąlygų sąvado galiojimo termino

50. Byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėja 2014 m. spalio 10 d. patikslino pirmo-
sios instancijos teismui pateiktą skundą, išdėstydama nesutikimą ir su Patikrinimo akto 
3 punkte pateiktais argumentais. Nacionalinė žemės tarnyba šiame punkte nurodė, kad 
yra pasibaigęs planavimo sąlygų sąvado galiojimas. Pirmosios instancijos teismas šį pa-
tikslinimą priėmė ir vertino priimdamas galutinį procesinį sprendimą administracinėje 
byloje. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija pasisako ir dėl Patikrinimo akto 3 
punkte išdėstytų argumentų.

51. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir iš-
davimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2004  m. gegužės 7  d. įsakymu  
Nr. D1-262, 10 punkte (2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-675 redakcija) nustaty-
ta, kad išduotos specialiųjų planų sąlygos ir sąvadas galioja viso teritorijų planavimo pro-
ceso metu ir kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet 
ne ilgiau kaip 5 metus. Jei teritorijų planavimo procesas nėra baigtas, sąlygų ir / ar sąvado 
galiojimo terminą pagal motyvuotą planavimo organizatoriaus prašymą pratęsia sąlygas 
ir / ar sąvadą išdavusios institucijos, bet ne ilgiau kaip 2 metams.

52. Ginčui aktualus planavimo sąlygų sąvadas buvo išduotas 2010  m. balandžio 
28  d. ir galiojo trejus metus, tai yra iki 2013  m. balandžio 28  d. (elektroninė byla, I  t.,  
b.  l. 11). Vadinasi, šis planavimo sąlygų sąvadas, 2013  m. gegužės 16  d. priimant 
Patikrinimo aktą, jau nebegaliojo. Vis dėlto išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėme-
sį, kad pagal byloje esančius duomenis pareiškėja į Nacionalinę žemės tarnybą kreipė-
si dar nepasibaigus planavimo sąlygų sąvado galiojimui, tai yra 2013 m. balandžio 25 d. 
(elektroninė byla, I  t., b. l. 96). Taigi, atsižvelgus į susiklosčiusią situaciją, vertintina, ar 
Tarnyba turėjo teisę priimti neigiamą patikrinimo išvadą, ją pagrįsdama tuo, kad patikri-
nimo išvados pateikimo metu planavimo sąlygų sąvadas jau nebegaliojo, nors pareiškėjai 
kreipiantis į Tarnybą minėtas sąvadas nebuvo nustojęs galios. 

53. Vertindama šį ginčo aspektą, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad 
planavimo sąlygų sąvadas – tai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo savivaldy-
bės vyriausiojo architekto patvirtintas teritorijų planavimo dokumentui rengti išduodamų 
planavimo sąlygų sąrašas ir planavimo sąlygos (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 22 d. 
(2012 m. gegužės 24 d. įstatymo Nr. XI-2034 redakcija). Planavimo sąlygos – tai planuoja-
mai teritorijai taikomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų planavimo normų 
reikalavimai ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, taip pat ūkio šakų 
plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos, sąlygas išduodančių institucijų reika-
lavimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 
21 d. (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-619). Tiek planavimo sąlygų, tiek planavimo 
sąlygų sąvado apibrėžtis leidžia teigti, kad šių dokumentų pagrindinė (pirminė) paskirtis 
yra sietina su teritorijų planavimo dokumento rengimo stadija. Teritorijų planavimo do-
kumento projektas rengiamas laikantis planavimo sąlygų sąvado. Tai patvirtina ir Kaimo 
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plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių nuostatos. Pagal šių taisyklių 24 punktą, 
projekto rengėjas kaimo plėtros žemėtvarkos projektą rengia, vadovaudamasis planavimo 
sąlygų sąvade išdėstytais reikalavimais, atsižvelgiant į planavimo organizatoriaus pageida-
vimus (taip pat žr. Projektų rengimo taisyklių 15 p., 20 p.). Tai leidžia teigti, kad pasibaigus 
rengimo stadijai planavimo sąlygų sąvadas iš principo išpildo savo pagrindinę paskirtį. Tuo 
tarpu teritorijų kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikrinimo stadija, aktuali šioje byloje, 
prasideda jau pasibaigus projekto rengimo ir derinimo stadijoms (žr. Projektų rengimo 
taisyklių 55, 56 p.). Įvertinusi minėtą planavimo sąlygų ir jų sąvado paskirtį bei nustaty-
tą aplinkybę, jog pareiškėja į Nacionalinę žemės tarnybą (teritorijų planavimo dokumento 
projektą tikrinančią instituciją) kreipėsi dar nepasibaigus planavimo sąlygų sąvado galioji-
mui, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo nagrinėjamu atveju Patikrinimo akto 3 
punktas negali būti laikomas savarankišku pagrindu, lemiančiu tikrinimui pateikto projek-
to neteisėtumą. Priešingas aiškinimas būtų nelogiškas ir neatitiktų protingumo, teisingumo, 
efektyvumo bei proporcingumo principų. Vis dėlto vien ši aplinkybė, prieš tai jau konstata-
vus Patikrinimo akto 1 punkte išdėstytų argumentų pagrįstumą, nesudaro teisinio pagrin-
do panaikinti Patikrinimo aktą.

VIII.

Dėl procesinių klausimų

54. Pareiškėja 2015 m. lapkričio 18 d. pateikė pranešimą, kuriuo informavo teismą 
apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2015 m. spalio 23 d. išduotą Statybos lei-
dimą. Pareiškėja nurodė, kad Nacionalinei žemės tarnybai neprieštaravus dėl sklypo per-
tvarkymo projekto rengimo ir jo tvirtinimo, o Inspekcijai neprieštaraujant dėl Statybos lei-
dimo, šios naujos aplinkybės gali turėti įtakos ginčo šioje administracinėje byloje baigčiai. 
Atsižvelgdama į tai, pareiškėja prašė priimti pateiktą įrodymą ir šiuos paaiškinimus.

55. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ginčas 
kilo dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti 9,1936 ha 
ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype, kadastro numeris (duomenys neskelbtini), esan-
čiame (duomenys neskelbtini). Tuo tarpu pareiškėjos pateiktas Statybos leidimas yra su-
sijęs su žemės sklypu, kadastro numeris (duomenys neskelbtini), esančiu (duomenys ne-
skelbtini). Pareiškėja pateiktame pranešime išsamiai ir aiškiai nepaaiškino šio Statybos 
leidimo ir jos nurodomų aplinkybių įtakos nagrinėjamai bylai, Statybos leidimo sąsajų 
(ryšio) su nagrinėjama byla. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad, nenustačius pateikto Statybos leidimo sąryšio su nagrinėjamos bylos dalyku, nėra 
pagrindo Statybos leidimą prijungti prie administracinės bylos.

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

n u t a r i a: 

Pareiškėjos G. B. apeliacinio skundo netenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimą pa-

likti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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3.3. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių

3.3.1. dėl dalyvavimo suderintuose veiksmuose, kai interneto sistemos 
administratorius nustato nuolaidos apribojimą per šią sistemą parduodamoms 
kitų ūkio subjektų paslaugoms

Tokios aplinkybės, kai ūkio subjektams per informacinę sistemą yra perduodama 
informacija apie nuolaidų dydžio parduodant paslaugas toje informacinėje sistemoje ap-
ribojimą, ir ūkio subjektai žino apie taikomą apribojimą bei supranta, jog tas apribojimas 
taip pat yra taikomas ir kitiems ūkio subjektams (konkurentams), besinaudojantiems ta 
pačia informacine sistema, ir neprieštarauja tokiam nuolaidos apribojimui, t. y. jį nebyliai 
priima, yra vertintini kaip suderinti šių ūkio subjektų veiksmai. Tačiau svarbu nustatyti, ar 
nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba surinko pakankamai įrodymų, kad kiekvienas 
ūkio subjektas, ginčijantis atsakovo priimtą Nutarimą, žinojo apie nustatytą nuolaidos 
apribojimą ir jam neprieštaravo (356 punktas).

Suderintų veiksmų konstatavimas yra susijęs su valinio elemento nustatymu. Todėl 
svarbu įvertinti, ar byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai žinojo apie jų par-
davimams per E-TURAS sistemą taikomą nuolaidų apribojimą, taip pat svarbu nustatyti, 
ar konkreti kelionių agentūra savo elgesiu atsiribojo nuo suderintų veiksmų (paneigė prie-
žastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje prezumpciją) (362 punktas).

Vien faktinė aplinkybė, kad sisteminis pranešimas buvo patalpintas E-TURAS siste-
mos grafoje „Informaciniai pranešimai“, savaime nesudaro pagrindo daryti išvados, kad 
kelionių agentūros jį perskaitė ir taip sužinojo apie šio pranešimo turinį ir numatomą nuo-
laidų apribojimą (373 punktas).

Vien tik įrodymai dėl elektroninių laiškų tam tikrais el. pašto adresais išsiuntimo su 
tekstu „Prašome nubalsuoti“ ir interneto nuoroda, neleidžia daryti išvados, kad šie laiš-
kai buvo išsiųsti veikiančiais kelionių agentūrų el. pašto adresais ir kad kelionių agentū-
ros gavo šiuos elektroninius laiškus, juo labiau, kad dalyvavo apklausoje ar sužinojo, 
jog nuolaidos yra apribotos. Todėl šie Konkurencijos tarybos surinkti įrodymai savaime 
nepatvirtina, kad pareiškėjai žinojo apie E-TURAS sistemoje taikytą nuolaidos ribojimą  
(374 punktas).

Tos kelionių agentūros, kurios iki nuolaidos dydžio ribojimo įvedimo per E-TURAS 
sistemą pardavinėjo keliones su didesne nei 3% nuolaida, ir po nuolaidos apribojimo 
įvedimo jų taikomos nuolaidos sumažėjo iki 3%, negalėjo nepastebėti, kad jų taikomos 
nuolaidos dydis, o kartu ir uždirbamų pajamų dydis pasikeitė. Todėl spręstina, kad tos ke-
lionių agentūros, kurių per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms taikytos nuolai-
dos faktiškai sumažėjo įvedus nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje, žinojo apie įves-
tą apribojimą nuo pirmosios su mažesne nuolaida parduotos kelionės dienos, taip pat,  
atsižvelgiant į tai, kad E-TURAS sistema naudojosi standartinėmis sąlygomis, šios kelionių 
agentūros suprato ir tai, kad atitinkamas apribojimas įvestas ir kitoms kelionių agentū-
roms, kurios naudojasi E-TURAS sistema (376 punktas). 

Vien tik papildomos lojalumo nuolaidos suteikimo galimybė, jos sistemingai ne-
taikant praktikoje, neleidžia daryti išvados, kad nebuvo valios derinti kainas, kad kelionių 
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agentūros, žinojusios apie pagrindinės nuolaidos apribojimą, ir toliau konkuravo kaino-
mis taip pat, kaip iki nuolaidos dydžio ribojimo E-TURAS sistemoje įvedimo (379 punktas). 

Didesnių nuolaidų taikymas parduodant keliones kitais pardavimo kanalais nelei-
džia daryti išvados, kad kelionių agentūra tokiu būdu paneigė dalyvavimo suderintuose 
veiksmuose prezumpciją. UAB „Eturas“ pritaikius nuolaidų apribojimą E-TURAS sistemoje, 
kelionių agentūros, supratusios apie taikomą nuolaidos apribojimą, pašalino netikrumą 
viena kitos atžvilgiu dėl nuolaidos, taikomos parduodant keliones internetu per E-TURAS 
sistemą. Toks nuolaidų suvienodinimas leido šioms kelionių agentūroms ne tik uždirbti 
didesnį pelną parduodant keliones per E-TURAS sistemą, tačiau galėjo paveikti ir nuolai-
dų, taikomų parduodant keliones biuruose, dydžius, kadangi ir kelionės, parduodamos 
per E-TURAS sistemą, ir kelionės, parduodamos biuruose, yra tos pačios atitinkamos rin-
kos dalis, ir yra pakeičiamos viena kitos atžvilgiu. Galimas poveikis nuolaidų, taikomų 
kelionėms, parduodamoms kitais pardavimo kanalais, dydžiui, nebūtinai turėjo nulemti 
visišką šių nuolaidų (parduodant keliones per E-TURAS sistemą ir kitais pardavimo ka-
nalais) suvienodinimą. Kadangi veiksmų derinimas vyko per E-TURAS sistemą, paneigti 
priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje prezumpciją pareiškėjai galėjo 
toliau konkuruodami kainomis per E-TURAS sistemą. Tik toks atsiribojimas galėjo atkurti 
įprastas rinkos sąlygas, ir panaikinti konkurencijos apribojimą tiek parduodant keliones 
per E-TURAS sistemą, tiek kitais pardavimo kanalais. Nesant sisteminio didesnės nei 3% 
nuolaidos taikymo parduodant keliones per E-TURAS sistemą, kelionių agentūros, žino-
jusios apie taikomą nuolaidos apribojimą, pašalino netikrumą viena kitos atžvilgiu dėl 
nuolaidos, taikomos parduodant keliones internetu, taikymo, ir tai galėjo paveikti (tačiau 
nebūtinai suvienodinti) jų kitais pardavimo kanalais taikomos nuolaidos dydį. Todėl ar-
gumentai, kad kitais pardavimo kanalais taikytos didesnės nuolaidos paneigia priežasti-
nio ryšio tarp veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje prezumpciją, atmestini kaip nepagrįsti  
(382 punktas).

Administracinė byla Nr. A-97-858/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01697-2012-1

Procesinio sprendimo kategorija 7.2

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

2016 m. gegužės 2 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Romano Klišausko, Dainiaus Raižio (kolegijos 
pirmininkas),
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant pareiškėjo UAB „Megaturas“ atstovui advokatui E. K., 
pareiškėjo UAB „Daigera“ atstovams Ž. G. ir advokatui R. K.,
pareiškėjo UAB „Baltic Clipper“ atstovui advokatui J. P., 
pareiškėjo UAB „Baltic Tours Vilnius“ atstovui S. F., 
pareiškėjo UAB „Guliverio kelionės“ atstovui advokatui M. J., 
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pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“,UAB „Kelionių akademija“, UAB „Travelonline Baltics“ ir 
UAB „Vestekspress“ atstovei advokatei L. D., 
pareiškėjo turizmo UAB „Litamicus“ atstovams A. B. ir S. M.,
pareiškėjo UAB „TopTravel“ atstovui advokatui V. Š., 
pareiškėjo UAB „Visveta“ atstovui advokatui M. M., 
pareiškėjo UAB „Zigzag Travel“ atstovui advokatui K. K., 
pareiškėjo UAB „Keliautojų klubas“ atstovei advokatei I. S., 
pareiškėjo UAB „Kelionių gurmanai“ atstovei advokatei L. P. bei 
pareiškėjo UAB „Zip Travel“ atstovui advokatui R. D.,
atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovams E. P., E. Š., S. T. ir Š. K.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pa-
gal atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir pareiškėjų UAB „Eturas“, 
UAB „AAA Wrislit“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, 
UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių akade-
mija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, 
UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“,  
UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ apelia-
cinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Daigera“, UAB „Eturas“,  
UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours 
Vilnius“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“,  
UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių 
gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“,  
UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, 
UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Ferona“, UAB „Zip 
Travel“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems su-
interesuotiems asmenims UAB „Aljus ir Ko“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Tropikai“,  
UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „700LT“ dėl nutarimo panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Konkurencijos tary-
ba, Taryba, atsakovas) 2012 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 2S-9 „Dėl ūkio subjektų, už-
siimančių organizuotų kelionių pardavimo ir kita su tuo susijusia veikla, veiksmų atitik-
ties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) nutarė: 

1) pripažinti, kad UAB „Eturas“ ir kelionių agentūros UAB „700LT“,  
UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic Clipper“, 
UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, 
UAB „Grand Voyage“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Gustus vitae“, UAB „Kalnų 
upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurma-
nai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“ (toliau – ir UAB „Litamicus“), 
UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“,  
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UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Tropikai“, UAB „Vestekspress“, UAB „Vipauta“,  
UAB „Vistus“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ pažeidė Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) 5 straips-
nio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV)  
101 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

2) už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą bendrovėms 
skirti nurodyto dydžio baudas: UAB „AAA Wrislit“ – 358 800 Lt; UAB „Aljus ir KO“ – 
2 400 Lt; UAB „Aviaeuropa“ – 12 100 Lt; UAB „Baltic Clipper“ – 154 600 Lt; UAB „Baltic 
Tours Vilnius“ – 112 000 Lt; UAB „Daigera“ – 79 300 Lt; UAB „Eturas“ – 51 100 Lt; UAB 
„Ferona“ – 33 200 Lt; UAB „Freshtravel“ – 12 200 Lt; UAB „Grand Voyage“ – 1 900 Lt; 
UAB „Guliverio kelionės“ – 639  800  Lt; UAB „Gustus vitae“ – 29  100  Lt; UAB „Kalnų 
upė“ – 131 300 Lt; UAB „Keliautojų klubas“ – 202 500 Lt; UAB „Kelionių akademija“ – 
389 900 Lt; UAB „Kelionių gurmanai“ – 14 400 Lt; UAB „Kelionių laikas“ – 107 500 Lt; 
UAB „Litamicus“ – 58  600  Lt; UAB „Megaturas“ – 2  090  700  Lt; UAB „Neoturas“ – 
107 000 Lt; UAB „Smaragdas travel“ – 229 400 Lt; UAB „TopTravel“ – 138 900 Lt; UAB 
„Travelonline Baltics“ – 115  900  Lt; UAB „Tropikai“ – 28  400  Lt; UAB „Vestekspress“ 
– 164  300  Lt; UAB „Vipauta“ – 10  800  Lt; UAB „Vistus“ – 3  700  Lt; UAB „Visveta“ – 
131 400 Lt; UAB „Zigzag Travel“ – 13 100 Lt; UAB „ZIP Travel“ – 8 700 Lt; 

3) atleisti UAB „700LT“ nuo baudos už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte 
nurodytą pažeidimą; 

4) įpareigoti UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“,  
UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Eturas“,  
UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB 
„Gustus vitae“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, 
UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, 
UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, 
UAB „Tropikai“, UAB „Vestekspress“, UAB „Vipauta“, UAB „Vistus“, UAB „Visveta“,  
UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ per 5 dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės 
dalies 2 punkte numatytų baudų sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir 
pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

5) nutraukti procedūrą dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavi-
mų pažeidimo IĮ kelionių agentūros „8 turas“, rusų bendruomenės „Anastassia“,  
UAB „Amberturas“, UAB Turizmo ir prekybos rūmų „Astrida“, UAB „Bajorų slė-
nis“, UAB „Baltic Clipper“ ir partneriai“, UAB „Delta“ turizmo centro, UAB „Eremija“,  
UAB „Eura“, UAB „Etuna“, UAB „Fitransas“, UAB „Kauno grūda“, UAB „Kauno piligri-
mas“, UAB „Kelionių panorama“, UAB „Kelvita“, UAB „Krantas Travel“, UAB „Lehko“, 
UAB „Litaura“, VšĮ „Nakties saulė“, VšĮ „Natų knygynas“, UAB „Plius“, UAB „RM Travel“, 
UAB „Septynios mylios“, UAB „Star Express“, UAB „Star Holidays“, UAB „Tez Tour“, 
UAB „Travel Oasis“, UAB „Turrisa“, UAB „Vegaturas“, UAB „Veroturas“, UAB „Verslas ir 
poilsis“, UAB „Vilturas“, UAB „Viva Travel“, UAB „Želesa“ veiksmų atžvilgiu ir pripažinti, 
kad nėra pagrindo dėl šių bendrovių veiksmų imtis priemonių, taikant SESV 101 straips-
nį (nutarimo rezoliucinės dalies 5 punktas) (1 t., b. l. 12–37). 

2. Pareiškėjas UAB „Daigera“, nesutikdamas su priimtu Nutarimu, skundais (1  t., 
b.  l.  1–3, 40–43) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Nutarimo rezoliucinės da-
lies 1 punkto dalį, kurioje UAB „Daigera“ pripažintas pažeidęs Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio, SESV 101 straipsnio reikalavimus, Nutarimo rezoliucinės dalies 2.6 punktą, 
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Nutarimo rezoliucinės dalies 4 punkto dalį, kurioje UAB „Daigera“ įpareigojamas per  
5 dienas nuo Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nustatytų baudų sumokėjimo pra-
nešti apie tai Tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. 

3. Paaiškino, kad Nutarimas priimtas pažeidžiant Konkurencijos įstatymo  
30 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes nebuvo vertinami pareiškėjo pateikti paaiškinimai. 
Pareiškėjo sprendimai ir veiksmai bendraujant su kitomis įmonėmis nepagrįstai įvar-
dyti kaip susitarimas tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kai-
nas, nuolaidų dydį arba kitas pirkimo ir (ar) pardavimo sąlygas. Nuolaidų taikymas 
vienareikšmiškai yra nenaudingas įmonei. Pareiškėjo diskusijos su verslo partneriais ir 
bandymas paaiškinti savo poziciją nepagrįstai traktuojamas kaip dalyvavimas netei-
sėtuose, konkurenciją ribojančiuose veiksmuose. Nutarime nenurodyta, kokiais kon-
krečiais veiksmais UAB „Daigera“ apribojo konkurenciją ar dalyvavo derinant konku-
renciją ribojančius veiksmus, Tarybos teiginiai yra deklaratyvaus pobūdžio. Aplinkybė, 
kad pranešimą apie jau nustatytą nuolaidos dydį gavo 2009 m. rugpjūčio 27 d. el. paštu  
info@daigera.lt, patvirtina, jog, UAB „Eturas“ priimant sprendimus, pareiškėjas neda-
lyvavo ir galimas nuolaidų dydžio ribojimas įmonės veiklos nekeitė ir jai įtakos nedarė. 
Prisijungti prie E-TURAS sistemos nusprendė dėl to, kad tai buvo pažangi ir moderni 
naujovė rinkoje. Atsakovas nevertino aplinkybės, kad pareiškėjas pardavimus vykdo ne 
tik pagrindiniame savo biure, bet ir kitame filiale, kuriame su klientais bendraujama tie-
siogiai. Pažymėjo, kad per tiriamąjį laikotarpį UAB „Daigera“ per E-TURAS internetinės 
prekybos sistemą pardavė tik šešias keliones. Nuolaidas taikė tik atsižvelgdamas į įmonės 
veiklos rezultatus. Be to, pažymėjo, kad jokiais norminiais aktais nėra nustatyta prievolė 
rašyti kitam ūkio subjektui prieštaravimus ar pretenzijas dėl to ūkio subjekto veiksmų, 
kurie nedarė jokios įtakos ir nesaistė bendrovės „Daigera“ verslo sprendimų. Atsakovas 
galimai sąmoningai painioja ir nepagrįstai sutapatina kainos ir nuolaidos nuo kainos są-
vokas. Dėl paskirtos baudos dydžio paaiškino, kad Taryba be pagrindo netaikė 2012 m. 
sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 64 patvirtinto Baudų, skiria-
mų už Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvar-
kos aprašo (toliau – ir Aprašas) 14 punkto nuostatų.

4. Atsakovas Konkurencijos taryba prašė UAB „Daigera“ skundą atmesti. 
Atsiliepime (1  t., b.  l. 99–114) paaiškino, kad nagrinėjamu atveju analizavo būtent ūkio 
subjektų suderintus veiksmus, t. y. nors ir nebuvo tiesioginio ūkio subjektų kontakto ir 
susitarimo dėl nuolaidos dydžio nustatymo, tačiau suderinti ūkio subjektų veiksmai ir 
nepasiekia susitarimo stadijos, joks susitarimas paprastai nėra įforminamas. Visos tyrimo 
metu nustatytos faktinės aplinkybės buvo vertinamos sistemiškai, o ne atskirai viena nuo 
kitos, ir nė viena iš jų savaime nebuvo vertinama kaip konkurencijos teisės pažeidimas. 
Apie nustatytą nuolaidos dydį bendrovei „Daigera“ buvo pranešta 2009  m. rugpjūčio 
27 d. elektroniniu paštu info@daigera.lt, todėl pareiškėjui buvo žinoma apie nuolaidos iki 
3 procentų apribojimą E-TURAS sistemoje. Net ir tuo atveju, jei iki nuolaidos apriboji-
mo bendrovė „Daigera“ taip pat taikė ne didesnę nei 3 procentų nuolaidą, tai po 2009 m. 
rugpjūčio 27  d. 3  procentų nuolaidos dydis buvo kelionių agentūrų suderintų veiksmų 
rezultatas.

5. Pažymėjo, kad vien apklausos dėl taikytinos nuolaidos gavimas ar dalyvavimas 
joje arba sisteminio pranešimo gavimas nagrinėjamu atveju nebuvo vertinamas kaip 
konkurencijos teisės pažeidimas, nes kurios nors iš kelionių agentūrų dalyvavimas ar ne-
dalyvavimas apklausoje neturėjo lemiamos reikšmės derinant veiksmus. Tyrimo metu 
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nustatyti šie esminiai pažeidimo elementai: 1) 2009 m. rugsėjo 27 d. sisteminiu praneši-
mu visos tuo metu E-TURAS sistema besinaudojusios agentūros buvo informuotos apie 
nuolaidos, taikomos internetu parduodamoms kelionėms, apribojimą iki 3 procentų;  
2) 2009 m. rugpjūčio 27 d. E-TURAS sistemoje techninėmis priemonėmis tokia nuolaida 
buvo apribota iki maksimalaus 3 procentų dydžio; 3) kelionių agentūros pagal vizualiai 
vienodas E-TURAS sistemos paieškos formas interneto tinklalapiuose galėjo nustatyti, ar 
kitos konkrečios kelionių agentūros taip pat naudojasi šia sistema parduodamos keliones 
internetu, ir, be to, pagal sistemos savybes, veikimo principus, sisteminius pranešimus ži-
nojo, kad visos agentūros E-TURAS sistema naudojasi analogiškomis sąlygomis, įskaitant 
ir kitoms agentūroms taikomą nuolaidos pardavimams internetu iki 3 procentų apribo-
jimą; 4) po nuolaidos apribojimo E-TURAS sistemoje kelionių agentūros negalėjo savo 
klientams, perkantiems kelionę per šią sistemą, pasiūlyti didesnės nuolaidos, nes tokia 
galimybė buvo automatiškai ribojama. Sistemos savybės, veikimo principai leido kelionių 
agentūroms sužinoti ir pagrįstai numanyti bei tikėtis, kad visos E-TURAS sistemos nau-
dotojos taiko ir taikys ne didesnes nei 3 procentų nuolaidas kelionėms; 5) kelionių agen-
tūros jokiu būdu neišreiškė prieštaravimo tokiam nuolaidos apribojimui ir nesiėmė jokių 
kitokių veiksmų prieš maksimalių nuolaidų apribojimą E-TURAS sistemoje; 6) atitinka-
ma informacija apie taikomą 3 procentų nuolaidą kelionėms, parduodamoms internetu, 
buvo skelbiama ir kelionių agentūrų interneto svetainėse.

6. Atsakovo teigimu, konkurencijos teisės pažeidimas pasireiškė tuo, kad bazi-
nės nuolaidos dydis buvo bendrai nustatytas ir apribotas, kelionių agentūros negalė-
jo jo nustatyti savarankiškai ir vienas galutinės kainos (nuolaidos) elementas iš esmės 
tapo nulemtas nebe konkurencijos, o kelionių agentūrų susitarimo (suderintų veiksmų). 
Pažymėjo, kad nesvarbu, kiek kelionių buvo parduota per E-TURAS sistemą, visoms ke-
lionių agentūroms bendrai apribojus pagrindinės nuolaidos dydį iki 3 procentų, toks vi-
soms agentūroms priimtinas nuolaidos dydis galėjo tapti orientyru joms sprendžiant dėl 
nuolaidų dydžio keliones parduodant ir kitais būdais. Kelionių agentūros nepaprieštaravo 
E-TURAS sistemoje nustatytam nuolaidos apribojimui, taip su juo sutikdamos bei leis-
damos vienos kitoms suprasti, kad jos visos taikys ne didesnę nei 3 procentų nuolaidą, 
t. y. išreiškė tylų pritarimą per E-TURAS sistemą taikomų nuolaidų dydžio apribojimui. 
Nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad Taryba sąmoningai painioja ir nepagrįstai suta-
patina kainos ir nuolaidos nuo kainos sąvokas, pažymėjo, kad Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1  dalies 1 punktas draudžia sudaryti susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai 
nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas.  
UAB „Eturas“ ir kelionių agentūrų suderinti veiksmai apėmė internetu parduodamoms 
kelionėms taikytinos nuolaidos dydžio ribojimą (t. y. nustatė taikytinos nuolaidos maksi-
malų dydį), o toks nuolaidų dydžio ribojimas tiesiogiai daro įtaką parduodamų kelionių 
kainai. Todėl nuolaida yra kainos dalis ir draudžiami visi susitarimai dėl kainos ar jos da-
lies tiesioginio ar netiesioginio nustatymo (fiksavimo). 

7. Pareiškėjas UAB „Eturas“ skunduose (34 t., b.  l. 1–12, 47–56) prašo panaikinti 
Tarybos Nutarimą, priimtą UAB „Eturas“ atžvilgiu, ir kreiptis į Europos Komisiją, kad 
ši pareikštų nuomonę šioje byloje dėl susitarimo vertinimo SESV 101 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintų konkurencijos teisės normų požiūriu, bei priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi 
išlaidas. 

8. Paaiškino, kad būtų galima pritaikyti atsakomybę, turėjo būti nustatyta šių 
aplinkybių visuma: susitarimo dalyviai yra konkurentai toje pačioje rinkoje, sudarytas 
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susitarimas bei susitarimas yra ribojantis konkurenciją tiesiogiai ar netiesiogiai nustatant 
(fiksuojant) tam tikros prekės kainas. Šiuo atveju Taryba neteisingai ir nepagrįstai verti-
na pareiškėją kaip konkurentą. Bendrovės „Eturas“ ir kelionių agentūrų veikla skiriasi, jie 
nesusiduria ir negali susidurti su tarpusavio konkurencija. Sprendimą vykdyti apklausą 
priėmė bendrovė „Eturas“, o pati apklausa buvo fiktyvi. Bazinės nuolaidos ribojimas buvo 
įvestas bendrovės „Eturas“ iniciatyva ir sprendimu, neatsižvelgus į kitas kelionių agentū-
ras. Mano, kad bendrovės „Eturas“ veiksmai dėl bazinės nuolaidos ribojimo buvo teisėti 
ir pagrįsti konstitucine ūkinės veiklos laisve. E-TURAS sistema yra išimtinai bendrovės 
„Eturas“ nuosavybė, todėl bendrovė turi teisę nevaržomai, savo iniciatyva ir nuožiūra ją 
programuoti, nustatyti funkcionavimo sąlygas, siekdama, kad toks produktas būtų pa-
trauklus jos klientams. Nors bendrovė „Eturas“ automatiškai apriboja maksimalią bazi-
nę nuolaidą, tačiau nustatė galimybę taikyti lojalumo nuolaidą, kurios „lubos“ nebuvo 
nustatytos. Kelionių agentūros neprieštaravo bendrovės „Eturas“ atliktiems veiksmams, 
susijusiems su E-TURAS sistemos funkcionavimo pakeitimu, nes buvo taikoma lojalu-
mo nuolaida, kuria galėjo pasinaudoti kiekvienas pareiškėjo klientas. Kelionėms, parduo-
damoms internetu, galėjo būti taikomos dviejų rūšių tarpusavyje glaudžiai susijusios ir 
viena kitą papildančios nuolaidos – bazinė nuolaida iki 3 proc. dydžio ir lojalaus kliento 
nuolaida. Lojalaus kliento nuolaidos dydis neribojamas ir gali būti suteikiamas bet ku-
riam turistui, išsiuntus lojalaus kliento kodą. Šią nuolaidą, parduodama keliones inter-
netu, galėjo taikyti bet kuri kelionių agentūra, kuri buvo E-TURAS sistemos naudotoja, 
dėl nuolaidos dydžio spręsdama vienašališkai. Bazinė ir lojalaus kliento nuolaidos galėjo 
būti tarpusavyje sumuojamos, todėl klientui, įsigijusiam kelionę internetu per E-TURAS 
administruojamą sistemą, galėjo būti pritaikyta didesnė nei 3  procentų dydžio nuolai-
da. Nesutinka su Tarybos nustatyta pažeidimo trukme, paaiškino, kad 2011 m. rugpjū-
čio 30 d. apklausos metu pateikti bendrovės „Eturas“ direktoriaus P. J. žodiniai paaiški-
nimai bei 2011 m. rugsėjo 19 d. rašytiniai paaiškinimai patvirtina, kad 3 proc. bazinės 
nuolaidos nustatymas buvo atliktas laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2009 m. 
gruodžio mėnesio pabaigos. Taryba rėmėsi UAB „700LT“ atstovo paaiškinimais, kurie 
nepagrįsti jokiais įrodymais. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo išvada, kad nuolaidos 
apribojimo veiksmai apėmė visą Lietuvos Respublikos teritoriją atitinkamoje rinkoje. 
Teigia, kad Taryba visiškai neanalizavo kelionių agentūrų, taip pat ir pareiškėjo veiklos 
zonos, atskleidžiančios jų veiklos mastą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nepagrįsta 
laiko Tarybos išvadą, jog kelionių agentūra dėl to, kad naudojasi elektroninėmis ryšio 
priemonėmis, dirbanti viename ar keliuose miestuose, gali jas pasiūlyti ar parduoti var-
totojams visoje Lietuvos Respublikoje, kadangi tokia atsakovo išvada grindžiama tik prie-
laidomis, nedarant jokių skaičiavimų. 

9. Taip pat nepagrįstomis laiko ir Tarybos išvadas, kad kelionių agentūrų veikla 
vien pagal prekės pobūdį yra susijusi su kitomis valstybėmis, nes Taryba remiasi prie-
laidomis, tačiau Nutarime ne tik nekonstatuoja, bet ir apskritai nenustato ir nevertina, 
į kokias valstybes nares buvo parduodamos kelionės, koks parduotų kelionių į valstybes 
nares skaičius, palyginti su kelionių pardavimais į kitas trečiąsias šalis. Mano, kad nepa-
grįstai nustatytas SESV 101 straipsnio pažeidimas. Nepažeidus SESV 101 straipsnio, at-
sakovas negalėjo baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti imti 20 proc. nustatytos pajamų 
vertės dalies.

10. Dėl baudos dydžio pažymėjo, kad bazinės baudos dydis gali būti skaičiuoja-
mas tik nuo pajamų, gautų už kelionių pardavimus internetu, tačiau pareiškėjas kelionių 
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nepardavinėja ir iš to pajamų negauna. Mano, kad pardavimų vertės nustatymas ją skai-
čiuojant nuo visų UAB „Eturas“ pajamų, susijusių su IT kūrimu turizmo bendrovėms, 
prieštarauja proporcingumo principui.

11. Atsakovas Taryba su pareiškėjo „Eturas“ skundu nesutiko, prašė jį atmesti. 
Atsiliepime (34  t., b.  l.  94–115) paaiškino, kad bendrovė „Eturas“ nepagrindžia jokiais 
faktiniais duomenimis ar argumentais teiginio, kodėl ji neturėtų būti laikoma konkurente 
su kelionių agentūromis. Tyrimo metu nustatyta, kad ir pačios kelionių agentūros konku-
rentėmis pripažįsta kitus ūkio subjektus, organizuojančius ar parduodančius organizuo-
tas keliones bei kitas turizmo paslaugas teikiančias įmones. Nėra nustatyta, jog pareiškė-
jas nekonkuravo su kitomis kelionių agentūromis, teikiančiomis analogiškas paslaugas. 
Tačiau Taryba įvertino tai, kad nors bendrovė „Eturas“ nevykdo veiklos atitinkamoje 
rinkoje ir organizuotų kelionių nepardavinėja, vis dėlto jos vykdoma veikla yra tiesio-
giai susijusi su kelionių agentūrų, parduodančių keliones internetu, veikla. Jos vykdoma 
veikla platinant ir administruojant E-TURAS sistemą suteikia kelionių agentūroms prie-
monę parduoti keliones internetu. Bendrovė „Eturas“, būdama suinteresuota mažesnių 
nuolaidų internetu parduodamoms kelionėms taikymu, taip pat imdamasi priemonių, 
kad E-TURAS sistemoje būtų nustatytas maksimalios nuolaidos dydžio ribojimas, savo 
elgesiu ne tik pritarė kelionių agentūrų suderintiems veiksmams, bet ir prie jų prisidė-
jo ir netgi juos organizavo. Todėl Taryba pagrįstai pripažino bendrovę „Eturas“ buvusią 
kelionių agentūrų suderintų veiksmų netaikyti didesnių nei 3 procentų nuolaidų inter-
netu per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms bendrininke ir pati juose aktyviai 
dalyvavo. Konkurentų susitarimas nereiškia, kad kiti susitarime dalyvavę (nagrinėjamu 
atveju – veiksmus derinę), bet tiesiogiai nesantys konkurentais ūkio subjektai negali būti 
pripažinti padarę pažeidimą, ypač jeigu jų vaidmuo susitarimo mechanizme rodo, kad 
jie tiesiogiai dalyvavo, o šiuo atveju ir inicijavo veiksmų dėl taikytinos nuolaidos dydžio 
derinimą. Net jei tokių veiksmų sumanytoja buvo bendrovė „Eturas“, tai nepaneigia ke-
lionių agentūrų atliktų suderintų veiksmų nustatant maksimalią nuolaidos ribą. Kelionių 
agentūrų valiai suderinti buvo pasinaudota E-TURAS sistema bei jos teikiamomis vieno-
domis visoms kelionių agentūroms naudojimosi sąlygomis. Tai, kad galbūt UAB „Eturas“ 
iš tikrųjų neketino atsižvelgti ir neatsižvelgė į apklausos dėl taikytinos nuolaidos dydžio 
rezultatus, šiuo atveju neturi reikšmės, kadangi, nepaisant tokios apklausos, nuolaidų ap-
ribojimas buvo nustatytas E-TURAS sistemoje, o nepareiškusios prieštaravimo tokiems 
UAB „Eturas“ veiksmams, kelionių agentūros pritarė nuolaidų ribojimui. Paaiškino, kad, 
atsižvelgdamas į UAB „Eturas“ direktoriaus P. J. paaiškinimus, kad jei pranešimas siste-
moje siunčiamas, jį gauna visi sistemos nariai, bei tai, kad pas penkis sistemos narius toks 
pranešimas buvo rastas, padarė išvadą, kad sisteminis pranešimas buvo siųstas ir jį gavo 
/ galėjo matyti visi tuo metu prisijungimą prie E-TURAS sistemos turėję ūkio subjektai. 
Pažymėjo, kad nuolaida sistemoje buvo apribota techninėmis priemonėmis, todėl apie 
nuolaidos apribojimą kiekviena kelionių agentūra galėjo sužinoti ne tik gavusi sistemi-
nį pranešimą, bet ir pagal sistemos techninius pasikeitimus, apribojusius kiekvienos iš jų 
galimybes individualiai keisti per sistemą parduodamų kelionių nuolaidos dydžius.

12. Dėl pažeidimo trukmės paaiškino, kad rėmėsi ne tik paaiškinimais, bet ir fak-
tų nustatymo protokoluose fiksavo, ar pažeidimas daromas, ar jau nutrauktas, praktiš-
kai bandydama atlikti kelionės pirkimo veiksmus ir taip nustatydama, ar kelionių agen-
tūros taiko fiksuotą 3 procentų dydžio nuolaidą. 2010  m. kovo 24  d. ir 2010  m. kovo 
26 d. surašytų aktų ir jų priedų, šių aktų surašymo dienomis kai kurių kelionių agentūrų  
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interneto svetainėse vis dar buvo skelbiama informacija, kad užsisakius kelionę interne-
tu suteikiama papildoma 3 procentų nuolaida. Aplinkybė, kad kai kurios kelionių agen-
tūros, parduodamos keliones internetu, galėjo pritaikyti ar pritaikydavo ir papildomas 
nuolaidas, kurios galėjo padidinti bendrą pritaikytos kelionei nuolaidos dydį, reikšmės 
kelionių agentūrų suderintų vertinimui neturi, nes bet kuriuo atveju per E-TURAS sis-
temą techninėmis priemonėmis buvo apribotas bazinės nuolaidos dydis. Nustačius ba-
zinės nuolaidos dydį, jis galėjo daryti įtaką tam vartotojui siūlytinos kainos dydžiui, nuo 
kurio galėjo būti taikomos papildomos nuolaidos. Tyrimo metu nei bendrovė „Eturas“, 
nei kelionių agentūros nepateikė aiškių įrodymų, patvirtinančių, kada buvo panaikintas 
nuolaidos apribojimas E-TURAS sistemoje, nepateikė įrodymų, kad dėl tokio nuolaidos 
apribojimo buvo išreikštas prieštaravimas, todėl Taryba rėmėsi tyrimo metu surinkta in-
formacija apie E-TURAS sistemos atitinkamų pakeitimų nustatymą ir jų pašalinimą bei 
informacija apie kelionių agentūrų naudojimosi šia sistema trukmę nuolaidos apribojimo 
laikotarpiu. 

13. Dėl poveikio prekybai tarp valstybių narių vertinimo, remdamasi Europos 
Komisijos pranešimu „Paaiškinimai dėl Sutarties 101 ir 102 straipsniuose naudojamos 
sąvokos „poveikis prekybai“ Nr.  2004/C 101/07, pažymėjo, kad nebūtina įrodinėti, kad 
susitarimas darys ar daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, užtenka, kad yra 
tokio poveikio galimybė. Kelionių agentūros paaiškinimuose Tarybai pačios paaiškino, 
kad vykdo savo veiklą Lietuvos Respublikoje. Be to, platinant keliones internetu, vartoto-
jas, nesvarbu, kur jis yra, gali įsigyti kelionę. Kelionė bet kokiu atveju yra susijusi su kita 
valstybe, kadangi keliaujantis asmuo vyksta iš vienos valstybės į kitą, todėl nagrinėti ūkio 
subjektų veiksmai galėjo paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Mano, kad pareiš-
kėjų prašymas kreiptis į Europos Komisiją yra nemotyvuotas, neturintis nei teisinio, nei 
faktinio pagrindo, todėl turi būti atmestas.

14. Dėl bendrovei „Eturas“ paskirtos baudos dydžio paaiškino, kad pareiškėjas pa-
teikė duomenis atsakovui, kad jo bendrosios pajamos 2010 metais sudarė 511 000 litų, iš 
kurių 371 000 Lt sudarė pajamos, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusios su kelionių pardavi-
mo veikla. Pareiškėjo pardavimų vertė nustatyta pagal pajamas, susijusias su IT sprendi-
mų kūrimu turizmo bendrovėms, neįtraukiant pajamų iš reklamos ar interneto svetainių 
kūrimo. Taigi, atsižvelgus į pareiškėjo veiklos specifiką, bauda skaičiuota nuo 371 000 Lt. 
Bendrovę „Eturas“ pripažinus draudžiamo susitarimo atliekant suderintus veiksmus ini-
ciatore, baudos dydis buvo padidintas 20 procentų ir buvo apskaičiuotas 51 940 Lt galuti-
nis baudos dydis bei sumažintas iki 51 100 litų, kad neviršytų 10 procentų gautų pajamų 
praėjusiais ūkiniais metais.

15. Pareiškėjas UAB „AAA Wrislit“ skunde (46  t., b.  l.  1–20), patikslintame 
skunde (46  t., b.  l.  179–199) prašo panaikinti tarybos Nutarimo dalį, kuria bendrovė  
„AAA Wrislit“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punk-
to bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir nutarimo dalį, kuria bendrovei pa-
skirta 358 800 Lt bauda. 

16. Paaiškino, kad galimybė savarankiškai nusistatyti nuolaidą nuo 0 iki 100 proc. 
buvo įvesta 2009 m. kovo 19 d., o pareiškėjas sistema pradėjo naudotis 2009 m. balandžio 
1  d., todėl labiau pagrįsta daryti išvadą, kad, pradėdamas naudotis sistema, ne iš ben-
drų sisteminių pranešimų, bet iš paslaugos teikėjo sutarties sudarymo metu pateiktos in-
formacijos ir sutarties turinio žinojo, kad galės nusistatyti internetu parduodamoms ke-
lionėms norimą 0–100 proc. dydžio nuolaidą, kurią (lygią 3 procentams) nusistatė nuo 
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sutarties vykdymo pradžios. Tarybos padaryta prielaida, kad pareiškėjas, naršydamas po 
kitų konkurentų svetaines, galėjo pamatyti, jog jie naudojasi bendrovės E-TURAS siste-
ma, negali patvirtinti nuolaidų dydžio taikymo sistemiškumo ar tokių nuolaidų dydžio 
reguliavimo per centralizuotą bendrovės „Eturas“ sistemą. Taryba atskirai nevertino su 
pareiškėju susijusių aplinkybių, rėmėsi kitų kelionių agentūrų susirašinėjimu su ben-
drove „Eturas“. Elektroninių laiškų išsiuntimo pareiškėjui faktas nesuponuoja nei žino-
jimo apie apklausą dėl kainų ribojimo, nei dalyvavimo apklausoje rezultato. Teigia, kad 
apklausoje nedalyvavo ir apie ją sužinojo tik gavęs atitinkamus dokumentus iš Tarybos. 
Atsakovas neįrodė priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir tokio derinimo pasireiš-
kimo (pareiškėjo elgesio) rinkoje, nes pareiškėjo elgesys nepasikeitė ir buvo tapatus tiek 
iki nuolaidų apribojimo per E-TURAS sistemą, tiek po apribojimo, tiek baigus taikyti ri-
bojimus. Dėl nuolaidos apribojimo laikotarpio pabaigos pažymėjo, kad neatsižvelgiant į 
konkuruojančius įrodymus negalima daryti logiškos išvados, jog nuolaidos buvo taikytos 
iki 2010 kovo mėnesio pabaigos. Bendrovės „Eturas“ direktoriaus paaiškinimai patvirti-
na, kad ribojimas buvo taikytas iki 2009 m. gruodžio mėnesio. Be to, kitų kelionių agen-
tūrų duomenys patvirtina apie nuolaidos 3 proc. ribos peržengimą jau 2010 m. vasario 
ir kovo mėnesiais parduotoms kelionėms per bendrovės E-TURAS sistemą. Mano, kad 
galima logiška išvada, jog pažeidimas truko ilgiausiai iki 2010 m. vasario mėnesio (t. y. 
ne ilgiau nei 6 mėn.), o esančios abejonės turi būti aiškinamos įmonės, kuriai skirtas pa-
žeidimą konstatuojantis sprendimas, naudai. Taryba Nutarime netinkamai apibrėžė ati-
tinkamą rinką, neatskirdama agentavimo paslaugų kelionėms, parduodamoms biuruose, 
nuo agentavimo paslaugų kelionėms, parduodamoms internetu, dėl to neteisingai spren-
dė ir dėl su pažeidimu susijusių paslaugų pardavimų apimties netinkamai atribojo rinkas, 
susijusias su skirtingais pardavimo kanalais. Mano, kad neteisingai rinka apibrėžta kaip 
kelionių organizavimo ir tarpininkavimo paslaugų rinka. Nutarimo dalis dėl rinkos api-
brėžimo turėtų būti keistina ir pripažįstama, kad atitinkamą rinką sudaro kelionių agen-
tūrų teikiamų tarpininkavimo paslaugų rinka, platinant keliones internetu, kurio, kaip 
pardavimo kanalo, atsakovas neišskyrė į atskirą rinką. 

17. Tarybos 2000  m. vasario 24  d. nutarimu Nr.  17 patvirtintų paaiškinimų  
7 punkte nurodyta, jog paklausa laikoma pakeičiama (t.  y. prekės ar paslaugos konku-
rencingos), jeigu jų pirkėjai gali lengvai pakeisti šią prekę (paslaugą) tinkamu pakaitalu. 
Todėl darydama skundžiamo nutarimo išvadas atsakovas turėjo atsakyti į klausimą, ar 
kelionių agentūrų teikiamų paslaugų vartotojai gali lengvai pakeisti internetu perparduo-
damų kelionių užsakymo paslaugą nuo kelionių agentūrose perparduodamų kelionių už-
sakymo paslaugos. Pareiškėjo įsitikinimu, atsakovas apie taikytinų sankcijų dydį sprendė 
ne tik neteisingai apibrėžęs tiesiogiai ar netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių (pas-
laugų) atitinkamą rinką bet ir neteisingai nustatęs atitinkamų, tiesiogiai ar netiesiogiai su 
pažeidimu susijusių prekių (paslaugų) pardavimo vertę. 

18. Dėl paskirtos baudos pažymėjo, kad Taryba tiesiogiai ar netiesiogiai su pažeidi-
mu susijusiomis paslaugomis laikė kelionių organizavimo ir tarpininkavimo, parduodant 
kitų kelionių organizatorių keliones, paslaugas. Mano, kad su pažeidimu tiesiogiai ar ne-
tiesiogiai susijusių paslaugų apimtis keistina ir tokiomis paslaugomis pripažintina tik in-
ternetu (per „Eturas“ sistemą) parduodamų kelionių paketų pardavimo paslaugas, o tai 
sudaro 7,4 tūkst. Lt ir yra tinkamas bazinis baudos dydis. Tokiu atveju baudos dydis su-
darytų 370 Lt (7 400 Lt * 6/12 * 20 proc. * 0,5).
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19. Atsakovas Taryba su bendrovės „AAA Vrislit“ skundu nesutinka, prašo jį at-
mesti. Atsiliepime (46  t., b.  l.  136–155, 47  t., b.  l.  51–54) paaiškino, kad nors pareiškė-
jas jau nuo sutarties pasirašymo dienos nustatė 3 procentų dydžio nuolaidą kelionėms, 
parduodamoms per bendrovės „Eturas“ sistemą, tai nepaneigia fakto, kad vėliau, t.  y. 
nuo 2009  m. rugpjūčio 27  d., šios įmonės sistemoje techninėmis priemonėmis visoms 
sistema besinaudojančioms kelionių agentūroms vienodai buvo apribotas bazinės nuo-
laidos dydis. Dėl pažeidimo trukmės nustatymo paaiškino, kad visos tyrimo metu nu-
statytos faktinės aplinkybės buvo vertinamos sistemiškai, naudojant dedukcijos metodą. 
Nustatydama pažeidimo trukmę, Taryba sistemiškai vertino turimus įrodymus. Atkreipė 
dėmesį, kad ir bendrovė „Eturas“ nepaneigė tokios Tarybos išvados dėl pažeidimo tru-
kmės, nors, kaip sistemos administratorius, turintis ir valdantis visą su sistema susijusią 
tiek istorinę, tiek aktualią informaciją, turėjo galimybę pateikti įrodymus, kada nuolai-
dos apribojimas buvo panaikintas (sistemos išrašus, programinius kodus ar panašius ga-
limus įrodymus). Dėl rinkos apibrėžimo paaiškina, kad Taryba išsamiai išnagrinėjo ke-
lionių organizatorių ir kelionių agentūrų veiklų pobūdį ir, vadovaudamasi tiek Turizmo 
įstatymo nuostatomis, tiek ūkio subjektų pateiktais paaiškinimais, nustatė, kad kelionių 
organizatorius pats rengia organizuotas turistines keliones ir teikia turizmo paslaugas, 
parduodamas jas keliautojams tiesiogiai ar per tarpininkus, o kelionių agentūra tarpinin-
kauja parduodant keliones vartotojams. Apibrėžiant rinką, kai nagrinėjami horizontalaus 
pobūdžio susitarimai, įskaitant ir dalies kainos ar nuolaidos fiksavimą, pakanka nusta-
tyti, kad ūkio subjektai yra konkurentai, kadangi susitarimas dėl kainų nustatymo tarp 
konkurentų savaime laikomas pažeidimu. Atsižvelgiant į tai, kad buvo nagrinėjama ūkio 
subjektų veikla, susijusi būtent su kelionių pardavimu vartotojams, Taryba pagrįstai ne-
atribojo kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų, kadangi, pakartotina, visi šie ūkio 
subjektai turi teisę pardavinėti keliones vartotojams ir būtent su šia veikla susiję ūkio su-
bjektų veiksmai buvo vertinami. Pareiškėjo argumentai dėl atskirų kelionių pardavimo 
būdų (kanalų) neišskyrimo į atskiras rinkas yra nepagrįsti ir atmestini, kadangi Taryba 
Nutarimo 1.2 dalyje išsamiai įvertino kelionių pardavimo būdus ir jų ypatumus bei nu-
statė, kad vartotojai, įsigydami kelionę, dažnai naudojasi keliais kelionių pardavimo bū-
dais, t. y. prieš pirkdami kelionę internetu, konsultuojasi užėję ar paskambinę į agentūrą 
(biurą) ir pan. Skirdama baudą Taryba vadovavosi kelionių agentūrų pateiktais duomeni-
mis, t. y. atsižvelgdama į kelionių agentūros pateiktą bendrųjų pajamų išskaidymą, baudai 
skaičiuoti imdama su kelionių pardavimu susijusių pajamų dalį, t. y. su visų kelionių par-
davimu susijusių pajamų dalį, o ne dalį, susijusią su atskiru kelionių pardavimų kanalu 
ar konkretaus kelionių organizatorių kelionių pardavimu. Pareiškėjui bauda skaičiuota 
nuo 3 075 000 Lt, t. y. pagal jo paties pateiktą pajamų išskaidymą, kuriame nurodyta, kad 
2 732 000 Lt pajamų dalis gauta iš organizuojamų turų ir paslaugų, o 343 000 Lt pajamų 
dalis gauta iš kelionių organizatorių kelionių pardavimų. 

20. Pareiškėjas UAB „Aviaeuropa“ skunde ir patikslintame skunde (8 t., b. l. 1–18, 
76–94) prašė panaikinti Tarybos Nutarimo dalį, kurioje pareiškėjas pripažinta pažeidusi 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir SESV 101 straipsnio 1 dalies 
reikalavimus, bei panaikinti Nutarimo dalį, kuria bendrovei paskirta 12 100 Lt piniginė 
bauda. 

21. Paaiškino, kad iki 2012 m. birželio 13 d. nesinaudojo bendrovės „Eturas“ sis-
temos paskyra, nebuvo nė karto prisijungusi prie paskyros, neturėjo ir nežinojo prisi-
jungimo slaptažodžių, nežinojo paskyros pavadinimo, todėl neįeidavo į sistemą ir nieko 
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nežinojo apie sistemoje įkeltus informacinius pranešimus bei apie 3 proc. maksimalaus 
dydžio nustatymą. Pareiškėjas nepardavė nė vienos kelionės per bendrovės „Eturas“ sis-
temą Nutarime nustatytu pažeidimo laikotarpiu, o per visą sutarties galiojimo laikotarpį 
per sistemą pardavė penkias keliones laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 2 d. iki 2011 m. 
birželio 29  d. Atsakovas nesurinko įrodymų, kad įmonė gavo laišką dėl apklausos dėl 
nuolaidų ribos, kad dalyvavo sprendžiant nuolaidos taikymo koeficiento dydį. Bendrovės 
„Aviaeuropa“ teigimu, ji negavo laiško iš sistemos administratoriaus dėl nuolaidų taiky-
mo ribos, nerašė atsakymo, nedalyvavo diskusijose nei su pačiu sistemos administrato-
riumi, nei su kitomis įmonėmis, apie susitarimą nieko nežinojo. Pareiškėjas savo valios 
jokia forma ir jokiame dokumente nėra išreiškęs, todėl negalėjo būti susitarimo dalyviu. 
Nors Nutarime nurodyta, kad nebuvo skaičiuojamos pajamos už kitas paslaugas, tačiau 
skiriant baudą pareiškėjui į tai nebuvo atsižvelgta. Mano, kad byloje nėra objektyvių įro-
dymų, kad UAB „Aviaeuropa“ dalyvavo pažeidime ilgiau kaip 6 mėnesius. Pareiškėjo pa-
jamos 2009 m. rugpjūčio 27 d.–2010 m. kovo 25 d. sudarė 3 014,08 Lt (kelionių parduota 
už 37 676 Lt, už kurias gautas komisinis mokestis yra 3 014,08 Lt), todėl skirta maksimali 
bauda negalėjo viršyti 301,4 Lt (10 procentų nuo sumos).

22. Atsakovas Taryba su pareiškėjo bendrovės „Aviaeuropa“ skundu nesutiko, pra-
šė jį atmesti. Atsiliepime (8 t., b. l. 115–132) paaiškino, kad pareiškėjo nurodyta aplinky-
bė, jog neturėjo prieigos prie sistemos ir ja nesinaudojo, sutarties galiojimui ar vykdymui 
reikšmės neturėjo, nes teisę naudotis bendrovės „Eturas“ sistema, įskaitant ir galimybę 
susipažinti su sisteminiais pranešimais, pareiškėjas įgijo ne vėliau nei 2008  m. gruo-
džio 11  d., ja naudojosi, nenutraukė, neišreiškė ketinimo nutraukti sutartį su bendrove 
„Eturas“ bei kas mėnesį mokėjo sistemos administratoriui už naudojimąsi minėta siste-
ma, o tai liudija, kad sistema jai buvo patogi ir priimtina. Pareiškėjas turėjo domėtis šiai 
veiklai įgyvendinti įsigytu produktu, t. y. bendrovės „Eturas“ sistema, jos veikimu, tad ne-
galėjo nepastebėti tam tikrų sistemos savybių pakeitimų. Pareiškėjas nepateikė atsakovui 
nuomonės dėl tyrimo išvadų, nenurodė savo pajamų ar jų išskaidymo, todėl Taryba krei-
pėsi į VĮ Registrų centrą, prašydama pateikti bendrovės „Aviaeuropa“ 2010 m. finansinės 
atskaitomybės dokumentus. VĮ Registrų centrui pateikus pareiškėjo 2010  m. balansą ir 
pelno (nuostolių) ataskaitą, ja rėmėsi, Aprašo 6 punkte pareiškėjui baudą apskaičiavo nuo 
121 125 Lt sumos.

23. Pareiškėjas UAB „Baltic Clipper“ skunde, patikslintame skunde (2 t., b. l. 1–33, 
123–141) prašo panaikinti Tarybos Nutarimo rezoliucinės dalies punktus: 1 punktą tiek, 
kiek jame bendrovė „Baltic Clipper“ yra pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir Nutarimo 
2.4 punktą, kuriuo pareiškėjui skirta 154  600  Lt bauda už nutarimo rezoliucinės dalies  
1 punkte nurodytą pažeidimą. 

24. Paaiškino, kad Tarybos išvados nėra pagrįstos individualia pareiškėjo veiks-
mų analize, Taryba netyrė ir nevertino jokių pareiškėjo veiksmų. Nutarime ir bylos me-
džiagoje nėra jokių įrodymų, kad pareiškėjas inicijavo / dalyvavo bendrovės „Eturas“ 
vykdytoje apklausoje dėl bazinių nuolaidų ribojimo nustatymo ir žinojo apie minėtos 
apklausos rezultatus bei gavo sisteminį 2009  m. rugpjūčio 27  d. pranešimą apie nuo-
laidos ribojimo nustatymą. Bylos medžiaga patvirtina, kad, prisijungus pareiškėjui 
prie E-TURO sistemos, skiltyje „Informaciniai pranešimai“ jokių vidinių įrašų nėra. 
Informacinės žinutės buvo adresuotos konkretiems atitinkamos kelionių agentūros as-
menims (pvz., UAB „700 LT“ žinutė adresuota E. O.). Teigia, kad atsakovas įrodinėja  
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žinutės sisteminį pobūdį remdamasis išimtinai bendrovės „Eturo“ direktoriaus P. J. pa-
rodymais, kurie viso tyrimo metu buvo nenuoseklūs ir prieštaringi. Pareiškėjas neginčija 
tos aplinkybės, jog tam tikru momentu pastebėjo, kad E-TURO sistemoje techninėmis 
priemonėmis bendrovė „Eturas“ nustatė kelionės agentūros suteikiamos nuolaidos dy-
džio apribojimą, tačiau pareiškėjas nedalyvavo jokioje komunikacijoje nei su bendrove 
„Eturas“, nei su kitomis kelionių agentūromis dėl atitinkamo pakeitimo, pareiškėjas pas-
tarąją aplinkybę traktavo kaip vienašalį veiksmą. Pareiškėjas nedalyvavo susitarime tarp 
bendrovės „Eturas“ ir kai kurių kelionių agentūrų, apie susitarimą nežinojo ir negalėjo ži-
noti. Mano, kad nebuvo visų kelionių agentūrų valios dėl nuolaidos ribojimo nustatymo 
sutapimo. Tarybos pozicijos klaidingumą parodo prieštaravimas tarp to, kaip supranta 
įrodinėjamą pažeidimą, (susitarimą) ir to, kaip supranta atsiribojimą nuo tokio pažeidi-
mo. Taryba atsiribojimą sieja su sutarties tarp bendrovės „Eturas“ ir pareiškėjo nutrauki-
mu, visiškai nepaaiškindama, kaip kitos kelionių agentūros tokiu atveju sužinotų apie at-
siribojimą pareiškėjui nutraukus sutartį su bendrove „Eturas“. Nutarime daromos išvados 
bendrai visų kelionių agentūrų atžvilgiu, nors pateikiami įrodymai yra susiję su keliomis 
kelionių agentūromis, tarp kurių pareiškėjo nėra. Taryba nenagrinėjo aplinkybės, kad 
daugiau kaip 98 proc. bendrovės „Tez Tour“ kelionių, kaip bendrovės „Tez Tour“ kelio-
nių agentas, parduoda per kelionių agentus ir tik 2 proc. bendrovės „Tez Tour“ kelionių 
pardavimai sudarė visų bendrovės „Baltic Clipper“ parduodamų kelionių apyvartos per 
bendrovės „Eturas“ sistemą, o pardavimai per sistemą sudarė vos 0,3 proc. visų kelionių 
pardavimų. Atsakovas nevertino aplinkybės, kad skirtingos kelionių agentūros galėjo tu-
rėti skirtingus ekonominius interesus. Mano, kad nenagrinėtas ir neįrodytas pagrindinis 
būtinas suderintų veiksmų elementas – tiesioginis ar netiesioginis kontaktas tarp pareiš-
kėjo ir kitų kelionių agentūrų dėl nuolaidų ribojimo per bendrovės „Eturas“ sistemą. 

25. Teigia, kad Nutarimu paskirta bauda yra neteisėta, nes apskaičiuota retroak-
tyviai taikant baudų skyrimą reglamentuojančias taisykles. Aprašas, kuriuo remdama-
si Taryba skyrė baudas, įsigaliojo 2012  m. sausio 27  d., o pareiškėjui inkriminuojamas 
pažeidimo terminas yra 2009 m. rugpjūčio mėnuo–2010 m. kovo mėnuo. Šiuo laikotar-
piu baudų skaičiavimo tvarką reglamentavo Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutari-
mu Nr. 1591 patvirtintos Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įsta-
tymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės. Be to, 154 600 Lt baudos dydis pažeidžia 
teisingumo ir protingumo principus, proporcingumo reikalavimą, Taryba netinkamai 
apskaičiavo bazinį baudos dydį, nes neteisingai nustatė pareiškėjo su tariamu pažeidimu 
tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių paslaugų pardavimų pajamas. Taryba neatsižvelgė į pa-
reiškėjo argumentus, kad tariamas pažeidimas yra susijęs išimtinai tik su kelionių par-
davimų per bendrovės „Eturas“ sistemą ir tai, kad per šią sistemą pareiškėjas platino iš-
imtinai tik bendrovės „Tez Tour“ keliones. Pareiškėjo tiesioginės pajamos, susijusios su 
pažeidimu – pareiškėjo pajamos, gautos pardavus keliones per bendrovės „Eturas“ siste-
mą – 2010 m. sudarė 15 849,88 Lt. Jeigu Taryba būtų skaičiavusi bazinį baudos dydį nuo 
tiesiogiai su pažeidimu susijusių pajamų, turėjo paskirti 1 849 Lt (15 849 × 20 proc.) × 
7 / 12 = 1 849 Lt) baudą. Pareiškėjo bendros pajamos iš bendrovės „Tez Tour“ kelionių 
pardavimų 2010 m. sudarė 306 278 Lt, todėl jeigu Taryba būtų skaičiavusi bazinį baudos 
dydį taip pat ir nuo tiesiogiai su pažeidimu susijusių pajamų, galėjo skirti ne didesnę kaip 
35 732 Lt (306 278 × 20 proc.) × 7 / 12 = 35 732 Lt) baudą. 

26. Atsakovas Taryba su UAB „Baltic Clipper“ skundu nesutiko, prašė jį atmes-
ti. Atsiliepime (3 t., b. l. 127–148) paaiškino, kad nors pareiškėjas teigia, jog nedalyvavo 
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apklausoje dėl nuolaidos dydžio ar kitaip tiesiogiai nekontaktavo su kitomis kelionių 
agentūromis, aplinkybių visuma (faktas, kad pareiškėjas naudojosi bendrovės „Eturas“ 
sistema, sistemos nustatymų bendrumas visiems jos naudotojams, apklausa ir sistemi-
nis pranešimas apie nuolaidos apribojimą, techniniai sistemos pakeitimai) leido Tarybai 
daryti pagrįstą išvadą, kad bendrovės „Eturas“ sistemą naudojusios kelionių agentūros 
derino veiksmus dėl maksimalios nuolaidos kelionių užsakymams internetu nustaty-
mo. Sisteminiai pranešimai buvo bendrovės „Eturas“ įdiegta priemonė informuoti savo 
klientus apie sistemos pakeitimus, naujoves ir kitus reikšmingus įvykius, susijusius su 
naudojimusi ja. Apie šios paslaugos (sisteminių pranešimų) įdiegimą sistemoje bendro-
vė „Eturas“ informavo visus sistemos naudotojus, todėl nėra pagrindo teigti, kad sistema 
tuo metu naudojęsi ūkio subjektai, būdami atsakingi, galėtų ignoruoti ir nekreipti dėme-
sio į su jų ūkinėje veikloje naudojamomis priemonėmis susijusius pranešimus. Taryba ty-
rimo metu nenustatė, taip pat įrodymų nepateikė pareiškėjas, jog naudojosi bendrovės 
„Eturas“ sistema skirtingomis sąlygomis nei kiti ūkio subjektai. Prie pareiškėjo skundo 
pridėtas 2012 m. birželio 13 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nepatvirtina, 
jog pareiškėjas negavo sisteminio pranešimo, nes minėtas protokolas surašytas po pažei-
dimo padarymo ir Nutarimo priėmimo. Pareiškėjas pripažino, kad žinojo apie nuolaidos 
sistemoje apribojimą, todėl nepagrįstais laiko teiginius, jog nežinojo apie tarp kelionių 
agentūrų derintą nuolaidos dydį ir nuolaidos apribojimą bendrovės „Eturas“ sistemoje. 
Pareiškėjo manymas, kad jis savo veiksmais nepažeidžia konkurencijos teisės reikala-
vimų, nėra reikšmingas ir nekeičia Tarybos padarytų išvadų. Susitarimų neigiamas po-
veikis konkurencijai yra preziumuojamas, tad Konkurencijos taryba neprivalo atskirai 
įrodinėti susitarimo tikslo priešingumo sąžiningai konkurencijai ir (arba) neigiamo jo 
poveikio konkurencijai. Atsakovo manymu, nepaisant to, jog būtent bendrovė „Eturas“ 
atliko aktyvius veiksmus, kelionių agentūrų valiai suderinti tiesiog buvo pasinaudota šia 
sistema bei jos teikiamomis vienodomis visoms kelionių agentūroms naudojimosi są-
lygomis. Kelionių agentūros nepaprieštaravo tokiems sistemos pakeitimams ir toliau ja 
naudojosi, todėl tokiu savo elgesiu pritarė per šią sistemą inicijuotam bendram veiks-
mų planui – netaikyti didesnių kaip 3 procentų nuolaidų per sistemą parduodamoms 
kelionėms. 

27. Dėl paskirtos baudos pagrįstumo paaiškino, kad Tarybai suteikta laisvė skiriant 
baudas bei teisė taikyti tokio dydžio baudas, kokios, jos nuomone, yra teisingos bei pa-
grįstos, atsižvelgiant į individualias konkrečios bylos aplinkybes bei teisės aktų reikala-
vimus. Pareiškėjas Tarybos pareigūnų išvadas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų gavo 
jau po Aprašo įsigaliojimo, todėl Taryba baudą skaičiavo vadovaudamasi Aprašu, nepa-
grįstu laiko pareiškėjo argumentą dėl Aprašo retroaktyvaus taikymo. Šioje byloje prekės 
rinka buvo preliminariai apibrėžta kaip organizuotos kelionės pardavimas, todėl buvo 
skaičiuojamos su organizuotų kelionių organizavimu ir pardavimu susijusios pajamos. 
Skirtingi kelionių pardavimo kanalai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, todėl nustatant 
pardavimų vertę buvo skaičiuojamos visos su organizuotų kelionių pardavimu susijusios 
pajamos (t.  y. pajamos, gautos iš kelionių organizavimo, įskaitant, bet neapsiribojant ir 
kelionių agentūrų atlygiu, gautu už tarpininkavimą parduodant organizuotas keliones). 
Apskaičiuodama pardavimų vertę, Konkurencijos taryba vadovavosi kelionių agentū-
rų pateiktais duomenimis, atsižvelgdama į kelionių agentūros pateiktą bendrųjų pajamų 
išskaidymą, baudai skaičiuoti imdama su kelionių pardavimu susijusių pajamų dalį, t. y. 
su visų kelionių pardavimu susijusių pajamų dalį, o ne dalį, susijusią su atskiru kelionių 
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pardavimų kanalu ar konkretaus kelionių organizatorių kelionių pardavimu. Bendrovės 
„Baltic Clipper“ bauda skaičiuota nuo 1 325 519,75 Lt, nes pareiškėjas 2010 metais gautų 
pajamų išskaidyme nurodė, kad iš kelionių organizatorių kelionių paketų ir atskirų pas-
laugų pardavimo gautos pajamos 2010 m. sudarė 10,8 procento bendrųjų pardavimų pa-
jamų, t. y. 12 273 33 Lt.

28. Pareiškėjas UAB „Baltic Tours Vilnius“ skunde (28  t., b.  l.  1–28, 132–161) 
prašo:

1) panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą, kuriuo pareiškėjas pripažintas 
pažeidęs Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir SESV 101 straipsnio  
1 dalies reikalavimus, ir rezoliucinės dalies 2 punktą, kuriuo UAB „Baltic Tours Vilnius“ 
paskirta 112 000 Lt dydžio bauda;

2) nustačius, kad pareiškėjas pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 
ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir nepanaikinus Nutarimo tiek, kiek jis yra 
taikomas pareiškėjui, sumažinti UAB „Baltic Tours Vilnius“ paskirtą 112 000 Lt dydžio 
baudą.

29. Paaiškino, kad Taryba nesivadovavo galiojančiomis procedūrinėmis taisyklė-
mis, netinkamai išaiškino pareiškėjo elgesį ir kvalifikavo jos dalyvavimą tariamuose su-
derintuose veiksmuose nesant jokių įrodymų, netinkamai apskaičiavo ir skyrė piniginę 
baudą. Remdamasi Tarybos darbo reglamento, patvirtinto Tarybos 2004 m. rugsėjo 16 d. 
nutarimu Nr. 1S-139, 68, 95, 103 punktais, tvirtina, kad Nutarimas turėjo būti parengtas 
ir pateiktas pasirašyti vėliausiai 2012 m. gegužės 24 d., o jis buvo priimtas ir paskelbtas 
pavėluotai – 2012 m. birželio 7 d. Taryba 2012 m. gegužės 10 d. vykusio bylų nagrinėji-
mo posėdžio metu nutarė sprendimo priėmimą atidėti 2012 m. birželio 5 d. posėdžiui, 
bet jokių tokio sprendimo motyvų nenurodė. Taryboje 2012  m. gegužės 10  d. vykusio 
bylų nagrinėjimo posėdžio metu nebuvo individualiai ir tinkamai įvertintas kiekvieno 
tyrime dalyvavusio ūkio subjekto atsakomybės klausimas. Taryba savo išvadas grindžia 
įrodymais nepagrįstomis prielaidomis ir teiginiais. Nutarime nėra atsižvelgiama į kelio-
nių organizatoriaus bendrovės „Tez Tour“, kurios atžvilgiu tyrimas buvo nutrauktas, vai-
dmenį diegiant ir funkcionuojant bendrovės „Eturas“ sistemai. Taryba šio ūkio subjekto 
atžvilgiu tyrimą nutraukė be jokių tokio sprendimo motyvų ir argumentų. 2012 m. ge-
gužės 10  d. vykusiame posėdyje tyrimą atlikusios pareigūnės pasisakymai akivaizdžiai 
parodė, kad tyrimo metu nebuvo tinkamai išsiaiškinta, kaip bendrovė „Tez Tour“ plati-
na keliones. Tyrimo laikotarpiu „Eturas“ sistema veikė kaip iš esmės vieno kelionių or-
ganizatoriaus, t.  y. bendrovės „Tez Tour“, organizuojamų kelionių pardavimo kanalas. 
Visos kelionės, kurias pareiškėjas pardavė per bendrovės „Eturas“ sistemą ir kurių kainos 
buvo tiriamos, buvo būtent bendrovės „Tez Tour“ organizuotos kelionės, tačiau nebuvo 
tinkamai ištirtas kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ vaidmuo ir įtaka ne tik die-
giant „Eturas“ sistemą, bet ir apskritai kelionių pardavimo srityje. Nutarime apibūdintas 
kelionių agentūrų elgesys apskritai negalėtų būti kvalifikuojamas kaip horizontalus susi-
tarimas ir tyrimas negalėjo apsiriboti tik kelionių agentūromis. Kelionių agentūra veikia 
kelionių organizatoriaus vardu ir tik suteikia informaciją apie organizatoriaus nustatytas 
kainas, o konkrečios sutarties šalys yra būtent kelionių organizatorius ir kelionę įsigijęs 
asmuo. Jeigu ir vyko kokie nors su nuolaidų dydžio nustatymu susiję veiksmai, jie negali 
būti priskirti tik kelionių agentūroms, nes pastarosios tarpininkauja ir nėra sutarties šalis, 
prisiimanti esminius įsipareigojimus vartotojui. Dėl bendrovės „Eturas“ sistemos funkci-
onavimo nepakankamai tikslaus apibūdinimo daromos netikslios išvados dėl pareiškėjo 



221

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

žinojimo apie 2009 m. rugpjūčio mėnesį vykdytą tariamą balsavimą ir jo rezultatų api-
bendrinimą. Kiekvienas sistemos naudotojas jungiasi prie sistemos savarankiškai, nau-
dodamasis tik jam suteiktais slaptažodžiais. Naudotojas nežino, kokie kiti subjektai yra 
prisijungę prie sistemos ir kada jie yra prisijungę, jis taip pat nežino apie kitų kelionių 
agentūrų kainas ir nuolaidas – tai galima sužinoti ne E-TURAS sistemoje, bet kitų agen-
tūrų interneto svetainėse, t.  y. už sistemos ribų. Taryba visą tyrimą grindžia prezump-
cija, jog apie sistemoje esančius pranešimus žinojo visi tyrime dalyvavę ūkio subjektai, 
nėra jokių įrodymų, kad konkretus ūkio subjektas tokius pranešimus gavo ir susipažino 
su jų turiniu. Skirtingų veiklos sričių ir ūkio subjektų grupių (kelionių organizatorių ir 
kelionių agentūrų) neišskyrimas lėmė klaidingas išvadas tiek dėl tyrimo metu nagrinėto 
ūkio sektoriaus veiklos ypatumų, tiek dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo. Dėl klaidingos 
išvados tyrimas nėra išsamus: nebuvo ištirti pažeidimo padarymu įtariamų ūkio subjektų 
santykiai su kelionių organizatoriumi bendrove „Tez Tour“, taip pat šio organizatoriaus 
santykiai su „Eturas“ sistemos administratoriumi. Tarybos teiginiai yra vienas kitam 
prieštaraujantys: viena vertus, pripažįstama, kad kelionių organizatorių ir kelionių agen-
tūrų veikla yra skirtinga, nes kelionių agentūra tik parduoda keliones (tarpininkauja), 
bet kartu šios veiklos sutapatinamos. Taryba jokių reikšmingų įrodymų dėl pareiškėjo 
valios derinimo ir sutapimo nesurinko. Pareiškėjo dalyvavimas draudžiamuose suderin-
tuose veiksmuose grindžiamas iš esmės tik viena faktine aplinkybe – 2009 m. rugpjūčio 
27  d. „Eturas“ sistemoje tariamai buvo paskelbtas sisteminis pranešimas, o pareiškėjas 
Nutarime minimas tik epizodiškai. Tyrimo bylos medžiagoje esantys įrodymai pagrin-
džia, kad neegzistavo priežastinis ryšys tarp pareiškėjo taikytų nuolaidų ir kitų ūkio su-
bjektų galimo veiksmų derinimo, o pareiškėjo elgesys rinkoje (t.  y. nuolaidų taikymas) 
gali būti paaiškinamas kitaip nei dalyvavimu antikonkurenciniame susitarime (suderin-
tuose veiksmuose), t. y. nėra įrodytas ir pagrįstas pareiškėjo valios egzistavimas dėl kokių 
nors nuolaidų ribojimo, o pareiškėjo kainų politiką lėmė ne bendradarbiavimas su kon-
kurentais. Negali būti daroma apibendrinta išvada dėl žinojimo apie vykdytą balsavimą 
ir jo turinį visų pažeidimo padarymu įtariamų ūkio subjektų atžvilgiu, kadangi surinkti 
įrodymai vienareikšmiškai rodo, jog 2009 m. rugpjūčio 25 d. buvo siųsti skirtingo turi-
nio el. laiškai ir galimai buvo konkrečių agentūrų, kurios aktyviai dalyvavo balsavime. 
Pareiškėjui apskritai nebuvo siųstas joks el. laiškas, todėl negali būti daroma išvada, kad 
jis galėjo suvokti elgesio derinimą ar apie jį žinoti. Tyrimo bylos medžiagoje nėra duome-
nų, kad pareiškėjas aktyvavo (atidarė) minėtą sisteminį pranešimą.

30. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2012 m. vasario 13 d. pranešime apie atliktą tyrimą 
Nr. 5S-3 buvo cituojamas P. J., kuris paaiškino, kad daug kelionių agentūrų paprasčiausiai 
neatsakė į pateiktus klausimus ir nedalyvavo apklausoje. Nutarime ši faktinė aplinkybė 
nutylima, nors ir buvo nustatyta tyrimo metu. 2012 m. gegužės 10 d. bylų nagrinėjimo 
posėdžio metu bendrovė „Eturas“ patvirtino, jog 2009 m. rugpjūčio 25 d. vykusi apklausa 
ir jos 2009 m. rugpjūčio 27 d. apibendrinimas buvo fiktyvūs, o sprendimas dėl nuolaidų 
taikymo buvo priimtas vienašališkai bendrovės „Eturas“ sistemos administratoriaus kur 
kas anksčiau. Tirtu laikotarpiu pareiškėjas taikė ne tik 3 proc., bet ir didesnes nuolaidas, 
pvz., 2009 m. gruodžio 16 d., 2010 m. sausio 11 d., 2010 m. sausio 12 d. buvo taikomos 
net 7 proc. nuolaidos. Nutarime pateikti teiginiai dėl poveikio valstybių narių tarpusavio 
prekybai yra grindžiami ne įrodymais, bet hipotetiniais teiginiais, ir nebuvo pakankamo 
pagrindo taikyti SESV 101 straipsnio 1 dalį. Nutarime nėra ištirta ir įrodyta, tarp kokių 
bent dviejų valstybių narių poveikį prekybai galėjo daryti tirti ūkio subjektų veiksmai. 
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Nutarime nėra įvertinta tai, kad, pvz., kitų valstybių narių rezidentų galimybes užsisakyti 
Lietuvos ūkio subjektų platinamas keliones internetu riboja kalbos ir valiutos veiksniai 
(kelionės siūlomos lietuvių kalba ir atsiskaityti reikia litais), Taryba nenurodo jokių įro-
dymų, kad Lietuvos ūkio subjektų parduodamas keliones pirktų kitų valstybių narių re-
zidentai. Paskirta 112 000 Lt dydžio bauda yra neproporcinga ir neatitinka pagrindinių 
administracinės atsakomybės principų. Net ir pripažinus pareiškėjo dalyvavimą tariama-
me pažeidime 112 000 Lt dydžio bauda, atsižvelgiant į jos veiklos apimtis, būtų nepro-
porcinga ir neteisinga.

31. Atsakovas Taryba atsiliepime (29  t., b.  l.  16–39) su pareiškėjo „Baltic Tours 
Vilnius“ skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Paaiškino, kad nepagrįstas pareiškėjo ar-
gumentas, kad buvo būtina išsami bendrovės „Tez Tour“ vaidmens analizė, kadangi šio 
kelionių organizatoriaus kelionės parduodamos per E-TURAS sistemą, nes nagrinėja-
mu atveju buvo analizuojami kelionių agentūrų suderinti veiksmai ribojant per ben-
drovės „Eturas“ sistemą parduodamoms kelionėms taikomos nuolaidos dydį iki 3 proc. 
Aplinkybė, kokių kelionės organizatorių kelionės parduodamos per sistemą, nebuvo ty-
rimo objektas ir neturėtų įtakos bei nekeistų tyrimo išvadų. Be to, tyrimo metu nebuvo 
rasta duomenų, kad kelionės organizatorius bendrovė „Tez Tour“ būtų inicijavęs, dalyva-
vęs ar kitaip prisidėjęs prie konkrečios nuolaidos, kuri buvo nagrinėjama Nutarime, dy-
džio ribų nustatymo. 

32. Sutinka su pareiškėjo teiginiu, kad parduodamos kelionės kainą nustato kelio-
nių organizatorius ir kad kelionių agentūros tik tarpininkauja parduodant keliones, ta-
čiau nėra sutarties šalis, prisiimanti įsipareigojimus vartotojui. Bet pažymi, kad kelionių 
agentūros nuo kelionių organizatoriaus nustatytos ir skelbiamos kelionės kainos gali tai-
kyti nuolaidas, kurias paprastai dengia savo komisinio atlyginimo sąskaita. Konkurencija 
nuolaidomis yra vienas svarbiausių konkuravimo tarp kelionių agentūrų būdų, galintis 
padidinti pardavimų skaičių. Pareiškėjo argumentas, kad per E-TURAS sistemą parduo-
damos tik bendrovės „Tez Tour“ (ir UAB „Travelman“) kelionės, yra nepagrįstas, nes, kaip 
galima spręsti iš paties sistemos administratoriaus pareiškimų, bendrovės „Eturas“ siste-
ma nebuvo išskirtinai parduoti UAB „Tez Tour“ keliones skirta sistema. Mano, kad nepa-
grįstas pareiškėjo argumentas, kad bendrovės „Eturas“ sistemos naudotojas nežino, kokie 
kiti subjektai yra prisijungę prie sistemos, nes šios sistemos savybė – į kelionių agentūrų 
interneto svetaines integruojama vienoda sistemos paieškos forma (sistema nėra adap-
tuojama pagal kiekvienos atskiros kelionių agentūros poreikius, o suteikia tiek vizualiai 
vienodą vaizdą, tiek vienodas technologines savybes turinčią formą). Žinodamos, kaip 
vizualiai atrodo ši sistemos forma, ją naudojančios kelionių agentūros nesudėtingai, dė-
damos protingas pastangas, galėjo nustatyti, ar kitos kelionių agentūros taip pat nau-
dojasi šia sistema, – tai padaryti jos galėjo užėjusios į kitų agentūrų interneto svetaines. 
Nagrinėjant horizontalaus pobūdžio susitarimus, įskaitant ir dalies kainos ar nuolaidos 
fiksavimą, pakanka nustatyti, kad ūkio subjektai yra konkurentai, kadangi susitarimas dėl 
kainų nustatymo tarp konkurentų savaime laikomas pažeidimu. Nors kelionių organi-
zatorių veikla yra platesnė nei kelionių agentūrų, tačiau tiek jie, tiek kelionių agentūros, 
parduoda / platina keliones vartotojams. Buvo nagrinėjama ūkio subjektų veikla, susijusi 
su kelionių pardavimu vartotojams, todėl Taryba pagrįstai neatribojo kelionių organiza-
torių ir kelionių agentūrų, kadangi visi šie ūkio subjektai turi teisę pardavinėti keliones 
vartotojams ir būtent su šia veikla susiję ūkio subjektų veiksmai buvo vertinami. 
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33. Pareiškėjui bauda apskaičiuota pagal pačios bendrovės pateiktą pajamų iš-
skaidymą – nuo 959  909  Lt, t.  y. sudedant pajamas, gautas iš kelionių perpardavimo 
(764 210,38 Lt), ir pajamas, gautas iš kelionių paketų pardavimo (195 698,92 Lt). 10 pro-
centų riba nėra per didelė, nes ja siekiama apsaugoti įmones nuo baudų, kurios jas galėtų 
sužlugdyti komerciškai. 

34. Atsakydamas į argumentus dėl procedūrinių pažeidimų nurodo, kad 
Nutarimas galėtų būti panaikintas tik tuo atveju, jeigu pirmiausia būtų įrodyta, kad buvo 
procedūrinis pažeidimas, o jei buvo, tai turėtų būti įrodytas priežastinis ryšys tarp proce-
dūros pažeidimo ir Nutarimo turinio, t. y. pareiškėjas turėtų įrodyti, kad jeigu Nutarimas 
būtų paskelbtas anksčiau nei 2012 m. birželio 7 d., tai būtų pagrindas priimti visai kito 
turinio Nutarimą, o pareiškėjas tokių duomenų nepateikė. Mano, kad nėra pagrindo 
teigti, kad, nusprendžiant atidėti sprendimo priėmimą kitam posėdžiui ir expressis verbis 
nenurodant motyvų, savaime buvo padarytas procedūrinis pažeidimas. Sprendimo ati-
dėjimas vėlesniam Tarybos posėdžiui niekaip nepaveikė pareiškėjo teisės į gynybą – jam 
tiek tyrimo metu, tiek viešojo bylos nagrinėjimo posėdžio metu buvo suteikta galimybė 
duoti paaiškinimus.

35. Pareiškėjas UAB „Grand voyage“ skunde (6  t., b.  l.  1–5) prašė panaikinti 
2012 m. birželio 7 d. Tarybos nutarimo Nr. 2S-9 dalį, kurioje bendrovė „Grand Voyage“ 
pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei SESV 101 
straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir panaikinti paskirtą 1 900 Lt piniginę baudą.

36. Paaiškino, kad bylos medžiagoje nėra duomenų, kad bendrovė perskaitė (ak-
tyvavo) 2009  m. rugpjūčio 27  d. sistemoje „E-TURAS“ įkeltą sisteminį pranešimą, ku-
riame buvo pateikti atliktos apklausos apibendrinimai ir pranešama apie numatomus 
nuolaidų apribojimus. Pareiškėjo teigimu, jis nežinojo apie realiai įgyvendintą nuolaidų 
dydžio apribojimą bendrovės „Eturas“ sistemoje nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d., nes neper-
skaitė sisteminio „Eturas“ pranešimo. Vien bendrovės „Grand Voyage“ 2009 m. balandžio 
1 d. paslaugų teikimo sutarties su bendrove „Eturas“ dėl sistemos naudojimo sudarymo 
faktas negali būti pagrindu patraukti ūkio subjektą atsakomybėn už antikonkurencinius 
veiksmus. Pareiškėjui sudarius sutartį su bendrove „Eturas“, joks draudžiamas susitari-
mas dar neegzistavo, o techninės galimybės nustatyti norimą nuolaidos dydį buvo apri-
botos vienašaliais bendrovės „Eturas“ veiksmais. Pareiškėjui nebuvo siunčiami jokie elek-
troniniai laiškai, kuriuose būtų teiraujamasi jo nuomonės nuolaidų ribojimo klausimais, 
todėl jo atsakomybė negali būti prilyginama apklausoje dėl nuolaidų ribojimo aktyviai 
dalyvavusių ūkio subjektų atsakomybei. Pareiškėjas parduodamas savo paslaugas visiškai 
nenaudojo sistemos „Eturas“ nagrinėjamo draudžiamo susitarimo laikotarpiu, neparda-
vė nė vienos kelionės. Bendrovė visą laiką taikė 5 procentų dydžio nuolaidas savo kli-
entams. Atkreipė teismo dėmesį ir į tai, kad Taryba akivaizdžiai pažeidė Konkurencijos 
įstatymo 36 straipsnio nuostatas paskirdama 1  900  Lt baudą, kuri sudaro daugiau kaip  
10 procentų įmonės bendrųjų metinių pajamų 2010 metais (bendros pajamos 2010 me-
tais – 18 618 litų). 

37. Atsakovas Taryba su bendrovės „Grand Voyage“ skundu nesutiko, prašė jį 
atmesti. Atsiliepime (6  t., b.  l.  137–149) paaiškino, kad pranešimas buvo sisteminio  
pobūdžio, taigi visi ūkio subjektai, tuo metu turėję prisijungimą prie bendrovės „Eturas“ 
sistemos, jį gavo, todėl nepagrįstas skundo argumentas, jog byloje nėra duomenų, kad 
pareiškėjas aktyvavo ir susipažino su sisteminiu pranešimu. Naudojimasis šia sistema ir 
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galimybė prisijungus prie sistemos matyti joje pateiktus sisteminius pranešimus sudarė 
objektyvią galimybę susipažinti ir su sisteminiu pranešimu apie nuolaidos dydžio apri-
bojimą. Vidinės organizacinės, struktūrinės problemos, įskaitant darbuotojų atliekamų 
funkcijų užtikrinimą, užduočių perdavimą, darbuotojų pavadavimą jų atostogų, koman-
diruočių ar ligos atveju, konkurencijos teisės prasme nėra reikšmingos. Pareiškėjui bauda 
skaičiuota nuo 18 618 Lt, nes teikdama paaiškinimus nurodė, kad visos pajamos, gautos 
2010 m., yra iš kelionių pardavimo tarpininkavimo veiklos. Pareiškėjas taip pat pateikė 
2010 m. pelno (nuostolių) ataskaitą, tačiau detalesnio pajamų išskaidymo Tarybai nepa-
teikė. Tokiu būdu galutinis baudos dydis buvo apskaičiuotas 1 861,80 Lt bei suapvalintas 
iki 1  900  Lt. Mano, kad bauda 38,20  Lt viršijo Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 
dalimi nustatytą, už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriamą piniginės bau-
dos iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais dydį, nedaro 
Konkurencijos tarybos paskirtos piniginės baudos nepagrįstos ir mažintinos daugiau nei 
38,20 Lt. Tai, kad Nutarime expressis verbis nėra paminėti visi pareiškėjo argumentai ir 
nėra atskirai dėl kiekvieno iš jų pasisakyta, nereiškia, kad Nutarimas yra nemotyvuotas.

38. Pareiškėjas UAB „Freshtravel“ skunde (12 t., b. l. 1–12, 47–56) prašė panaikinti 
Tarybos Nutarimą, priimtą UAB „Freshtravel“ atžvilgiu, ir kreiptis į Europos Komisiją, 
kad ši pareikštų nuomonę šioje byloje dėl susitarimo vertinimo SESV 101 straipsnio 1 
dalyje įtvirtintų konkurencijos teisės normų požiūriu, bei priteisti iš atsakovo visas byli-
nėjimosi išlaidas. 

39. Paaiškino, kad tam, kad būtų galima pritaikyti atsakomybę, turėjo būti nusta-
tyta šių aplinkybių visuma – susitarimo dalyviai yra konkurentai toje pačioje atitinkamo-
je rinkoje, sudarytas susitarimas bei susitarimas yra ribojantis konkurenciją tiesiogiai ar 
netiesiogiai nustatant (fiksuojant) tam tikros prekės kainas. Šiuo atveju atsakovas netei-
singai ir nepagrįstai vertina pareiškėjus kaip konkurentus. UAB „Eturas“ ir kelionių agen-
tūrų veikla skiriasi, todėl jos nesusiduria ir negali susidurti su tarpusavio konkurencija. 
Sprendimą vykdyti apklausą priėmė bendrovė „Eturas“, byloje nėra jokių įrodymų, pa-
tvirtinančių, kad laiškas su prašymu balsuoti buvo siųstas pareiškėjui UAB „Freshtravel“, 
kad jis jį perskaitė ir kad būtų balsavęs. Bazinės nuolaidos ribojimas buvo įvestas UAB 
„Eturas“ iniciatyva ir sprendimu, neatsižvelgus į kitas kelionių agentūras. Bendrovės 
„Eturas“ sistema yra išimtinai jos nuosavybė, todėl ji turi teisę nevaržomai, savo iniciaty-
va ir nuožiūra programuoti savo sistemą, nustatyti jos funkcionavimo sąlygas, siekdama, 
kad toks produktas būtų patrauklus jos klientams. Nors bendrovė „Eturas“ automatiškai 
apriboja maksimalią bazinę nuolaidą, tačiau nustatė galimybę taikyti lojalumo nuolaidą, 
kurios „lubos“ nebuvo nustatytos. Pareiškėjas neprieštaravo bendrovės „Eturas“ atlik-
tiems veiksmams, susijusiems su sistemos funkcionavimo pakeitimu, nes buvo taikoma 
lojalumo nuolaida, kuria galėjo pasinaudoti kiekvienas pareiškėjo klientas. Kelionėms, 
parduodamoms internetu, galėjo būti taikomos dviejų rūšių tarpusavyje glaudžiai susi-
jusios ir viena kitą papildančios nuolaidos – bazinė nuolaida iki 3 proc. dydžio ir lojalaus 
kliento nuolaida. Lojalaus kliento nuolaidos dydis neribojamas ir ji gali būti suteikiama 
bet kuriam vartotojui, išsiuntus lojalaus kliento kodą. Šią nuolaidą, parduodama kelio-
nes internetu, galėjo taikyti bet kuri kelionių agentūra, kuri buvo sistemos naudotoja, dėl 
nuolaidos dydžio spręsdama vienašališkai. Bazinė ir lojalaus kliento nuolaidos galėjo būti 
tarpusavyje sumuojamos, todėl vartotojui, įsigijusiam kelionę internetu per bendrovės 
„Eturas“ administruojamą sistemą, galėjo būti pritaikyta didesnė nei 3 procentų dydžio 
nuolaida.
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40. Nesutinka su atsakovo nustatyta pažeidimo trukme, nurodo, kad 2011  m. 
rugpjūčio 30 d. apklausoje pateikti UAB „Eturas“ direktoriaus Jasaičio žodiniai paaiški-
nimai bei 2011 m. rugsėjo 19 d. rašytiniai paaiškinimai patvirtina, kad 3 proc. bazinės 
nuolaidos nustatymas buvo atliktas laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2009 m. 
gruodžio mėnesio pabaigos. O Taryba rėmėsi bendrovės „700LT“ atstovo paaiškinimais, 
kurie nepagrįsti jokiais įrodymais. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo išvada, kad nuo-
laidos apribojimo veiksmai apėmė visą Lietuvos Respublikos teritoriją atitinkamoje rin-
koje. Taryba visiškai neanalizavo kelionių agentūrų, taip pat ir pareiškėjo veiklos zonos, 
atskleidžiančios jų veiklos mastą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nepagrįsta laiko atsa-
kovo išvadą, kad naudojimasis elektroninėmis ryšio priemonėmis lemia tai, kad kelionių 
agentūra, dirbanti viename ar keliuose iš miestų, gali jas pasiūlyti ar parduoti vartotojams 
visoje Lietuvos Respublikoje, kadangi tokia atsakovo išvada grindžiama tik prielaidomis, 
nedarant jokių skaičiavimų / faktų. Nepagrįstomis laiko ir atsakovo išvadas, kad kelionių 
agentūrų veikla vien pagal prekės pobūdį yra susijusi su kitomis valstybėmis, nes atsako-
vas remiasi prielaidomis preziumuodama, kad, nusipirkęs kelionę, vartotojas dažniausiai 
keliauja į užsienio valstybes, įskaitant valstybes nares, tačiau Nutarime ne tik nekonsta-
tuoja, bet ir apskritai nenustato ir nevertina, į kokias valstybes nares buvo parduodamos 
kelionės, koks parduotų kelionių į valstybes nares skaičius, palyginti su kelionių pardavi-
mais į kitas trečiąsias šalis. Todėl mano, kad nepagrįstai nustatytas SESV 101 straipsnio 
pažeidimas. Nepažeidus SESV 101 straipsnio, atsakovas negalėjo baziniam baudos dy-
džiui apskaičiuoti imti 20 proc. nustatytos pajamų vertės dalies.

41. Jeigu teismas nuspręstų, kad pareiškėjas dalyvavo draudžiamame susitarime, 
bazinės baudos dydis gali būti skaičiuojamas tik nuo pajamų, gautų už kelionių pardavi-
mus internetu, o ne nuo pajamų nuo visų kelionių pardavimų, laikotarpiu nuo 2009 m. 
rugpjūčio 27 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Pažymėjo, kad šiuo laikotarpiu pareiškėjas per 
bendrovės „Eturas“ sistemą nepardavė nė vienos kelionės. Turėjo būti įvertinta lengvi-
nanti aplinkybė, kad pareiškėjas atliko pasyvų vaidmenį. 

42. Atsakovas Taryba su pareiškėjo „Freshtravel“ skundu nesutinka, prašo jį atmes-
ti. Atsiliepime (12 t., b. l. 71–95) paaiškino, kad pareiškėjas nepagrindžia jokiais faktiniais 
duomenimis ar argumentais teiginio, kodėl neturėtų būti laikoma konkurentu bendrovei 
„Eturas“, kelionių organizatoriams. Pažymėjo, kad tyrimo metu nustatyta, jog ir pačios 
kelionių agentūros konkurentais pripažįsta kitus ūkio subjektus, organizuojančius ar par-
duodančius organizuotas keliones bei kitas turizmo paslaugas. Pareiškėjas nekonkuravo 
su kitomis kelionių agentūromis, teikiančiomis analogiškas paslaugas. Atsakovas teigė, 
kad nors bendrovė „Eturas“ nevykdo veiklos atitinkamoje rinkoje ir organizuotų kelionių 
nepardavinėja, vis dėlto jos vykdoma veikla yra tiesiogiai susijusi su kelionių agentūrų, 
parduodančių keliones internetu, veikla. Bendrovės „Eturas“ vykdoma veikla platinant 
ir administruojant jos sistemą suteikia kelionių agentūroms priemonę vykdyti kelionių 
pardavimus internetu. Bendrovė „Eturas“, būdama suinteresuota mažesnių nuolaidų in-
ternetu parduodamoms kelionėms taikymu, taip pat imdamasi priemonių, kad sistemoje 
būtų nustatytas maksimalios nuolaidos dydžio ribojimas, savo elgesiu ne tik pritarė ke-
lionių agentūrų suderintiems veiksmams, bet ir prie jų prisidėjo ir netgi juos organizavo. 
Tuo remdamasi Taryba pagrįstai pripažino, kad bendrovė „Eturas“ buvo kelionių agen-
tūrų suderintų veiksmų netaikyti didesnių nei 3 procentų nuolaidų internetu per sistemą 
parduodamoms kelionėms bendrininkė ir pati juose aktyviai dalyvavo. Konkurentų susi-
tarimas nereiškia, kad kiti susitarime dalyvavę (nagrinėjamu atveju – veiksmus derinę), 
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bet tiesiogiai nesantys konkurentais ūkio subjektai negali būti pripažinti padarę pažeidi-
mą, ypač jeigu jų vaidmuo susitarimo mechanizme rodo, kad jie tiesiogiai dalyvavo, o 
šiuo atveju ir inicijavo veiksmų dėl taikytinos nuolaidos dydžio derinimą. Net jei tokių 
veiksmų sumanytojas buvo bendrovė „Eturas“, tai nepaneigia kelionių agentūrų atliktų 
suderintų veiksmų nustatant maksimalią nuolaidos ribą. Kelionių agentūros valiai sude-
rinti buvo pasinaudota šia sistema bei jos teikiamomis vienodomis visoms kelionių agen-
tūroms naudojimosi sąlygomis.

43. Bendrovės „Freshtravel“ argumentai, kad apklausa dėl taikytinos nuolaidos 
dydžio buvo fiktyvi, nedaro įtakos išvadoms dėl kelionių agentūrų ir bendrovės „Eturas“ 
veiksmų derinimo. Tai, kad galbūt „Eturas“ iš tikrųjų neketino atsižvelgti ir neatsižvelgė 
į apklausos dėl taikytinos nuolaidos dydžio rezultatus, šiuo atveju neturi reikšmės, ka-
dangi, nepaisant tokios apklausos, nuolaidų apribojimas buvo nustatytas sistemoje, o ne-
pareiškusios prieštaravimo tokiems bendrovės „Eturas“ veiksmams, kelionių agentūros 
pritarė nuolaidų ribojimui. Atsižvelgdama į bendrovės „Eturas“ direktoriaus P. J. paaiški-
nimus, kad jei pranešimas siunčiamas sistemoje, jį gauna visi sistemos nariai, bei tai, kad 
pas penkis sistemos narius toks pranešimas buvo rastas, padarė išvadą, kad sisteminis 
pranešimas buvo siųstas ir jį gavo / galėjo matyti visi tuo metu prisijungimą prie sistemos 
turėję ūkio subjektai. Nuolaida sistemoje buvo apribota techninėmis priemonėmis, todėl 
apie nuolaidos apribojimą kiekviena kelionių agentūra galėjo sužinoti ne tik gavusi siste-
minį pranešimą, bet ir pagal sistemos techninius pasikeitimus, apribojusius kiekvienos 
iš jų galimybes individualiai keisti per sistemą parduodamų kelionių nuolaidos dydžius. 
Dėl pažeidimo trukmės paaiškino, kad rėmėsi ne tik paaiškinimais, bet ir faktų nustaty-
mo protokoluose fiksavo, ar pažeidimas daromas, ar jau nutrauktas, praktiškai bandyda-
ma atlikti kelionės pirkimo veiksmus ir tokiu būdu nustatydama, ar kelionių agentūros 
taiko fiksuotą 3 procentų dydžio nuolaidą. 2010 m. kovo 24 d. ir 2010 m. kovo 26 d. sura-
šytų aktų ir jų priedų, šių aktų surašymo dienomis kai kurių kelionių agentūrų interneto 
svetainėse vis dar buvo skelbiama informacija, kad užsisakius kelionę internetu suteikia-
ma papildoma 3 procentų nuolaida.

44. Aplinkybė, kad kai kurios kelionių agentūros, parduodamos keliones internetu, 
galėjo pritaikyti ar pritaikydavo ir papildomas nuolaidas, kurios galėjo padidinti bendrą 
pritaikytos kelionei nuolaidos dydį, reikšmės kelionių agentūrų suderintų veiksmų ver-
tinimui neturi, nes bet kuriuo atveju per bendrovės „Eturas“ sistemą techninėmis prie-
monėmis buvo apribotas bazinės nuolaidos dydis. Nustačius bazinės nuolaidos dydį, 
pareiškėjas galėjo daryti įtaką tam vartotojui siūlytinos kainos dydžiui, nuo kurio galėjo 
būti taikomos papildomos nuolaidos. Tyrimo metu nei bendrovė „Eturas“, nei kelionių 
agentūros nepateikė aiškių įrodymų, patvirtinančių, kada buvo panaikintas nuolaidos ap-
ribojimas sistemoje, nepateikė įrodymų, kad tokiam nuolaidos apribojimui buvo išreikš-
tas prieštaravimas, todėl Taryba rėmėsi tyrimo metu surinkta informacija apie sistemos 
atitinkamų pakeitimų nustatymą ir jų pašalinimą bei informacija apie kelionių agentūrų 
naudojimosi šia sistema trukmę nuolaidos apribojimo laikotarpiu.

45. Dėl poveikio prekybai tarp valstybių narių vertinimo, remdamasi Europos 
Komisijos pranešimu „Paaiškinimai dėl Sutarties 101 ir 102 straipsniuose naudoja-
mos sąvokos „poveikis prekybai“ Nr. 2004/C 101/07, pažymėjo, kad nebūtina įrodinėti, 
kad susitarimas darys ar daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, užtenka, kad 
yra tokio poveikio galimybė. Kelionių agentūros paaiškinimuose Tarybai pačios nu-
rodė, kad vykdo savo veiklą Lietuvos Respublikoje. Be to, platinant keliones internetu,  
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vartotojas, nesvarbu, kur jis yra, gali įsigyti kelionę. Kelionė bet kokiu atveju yra susijusi 
su kita valstybe, kadangi keliaujantis asmuo vyksta iš vienos valstybės į kitą, todėl nagri-
nėti ūkio subjektų veiksmai galėjo paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Pareiškėjo 
prašymas kreiptis į Europos Komisiją yra nemotyvuotas, neturintis nei teisinio, nei 
faktinio pagrindo, todėl turi būti atmestas. Dėl baudos dydžio Taryba paaiškino, kad  
UAB „Freshtravel“ pateikdama pajamų struktūrą nurodė, kad pajamos, gautos iš tarpi-
ninkavimo parduodant kelionių organizatorių keliones, per 2010 m. sudarė 87 474 litus, 
todėl Konkurencijos taryba, skaičiuodama baudą, skaičiavo nuo šios sumos. Ar ūkio su-
bjektai pažeidžia SESV 101 straipsnio reikalavimus, atsižvelgiama vertinant pažeidimo 
pavojingumą bei nustatant baudos dydį už pavojingumą (nagrinėjamu atveju buvo nusta-
tytas minimalus 20 procentų dydis už pavojingumą). Todėl net ir tuo atveju, jei būtų pri-
pažinta, kad poveikio prekybai tarp valstybių narių nagrinėjamu atveju nėra, tai nedarytų 
jokios įtakos ūkio subjektams paskirtos baudos dydžiui.

46. Pareiškėjas UAB „Guliverio kelionės“ skunde (14 t., b. l. 1–32) kreipėsi į teismą 
ir prašė panaikinti 2012 m. birželio 7 d. Tarybos nutarimo Nr. 2S-9 dalį, kurioje bendro-
vė „Guliverio kelionės“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies  
1 punkto bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir panaikinti paskirtą 639 800 Lt 
piniginę baudą.

47. Paaiškino, kad Taryba pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 
2 punkto, 8  straipsnio 1 dalies bei Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies reika-
lavimus, nes pažeidimo inkriminavimas pareiškėjo atžvilgiu nėra pagrįstas įrodymais. 
Taryba nepateikė jokių įrodymų, kad pareiškėjas atliko suderintus veiksmus su kitomis 
kelionių agentūromis. Kadangi Taryba rėmėsi įrodymais nepagrįsta prielaida, kad visi 
bendrovės „Eturas“ sistemos naudotojai, įskaitant pareiškėją, informacinį pranešimą apie 
nuolaidos ribojimą gavo ir jį perskaitė, todėl pareiškėjas daro išvadą, kad arba Taryba 
nerūpestingai atliko patikrinimą bendrovės „Eturas“ patalpose, arba atlikusi patikri-
nimą įrodymų apie tai nerado. Pareiškėjo patalpose toks patikrinimas nebuvo atliktas. 
Pareiškėjo teigimu, jis nedalyvavo apklausose ir nebuvo informuotas apie nuolaidos ri-
bojimą. Pareiškėjas net nesuprato, kad per bendrovės „Eturas“ sistemą kelionių agentū-
ros galėjo derinti veiksmus ir taip sudaryti draudžiamą susitarimą. Pareiškėjo manymu, 
jis neturėjo ir negalėjo atsiriboti nuo susitarimo, nes apie jį nežinojo. Pareiškėjui nesu-
prantama, kaip sutarties su bendrove „Eturas“ nutraukimas gali būti prilyginimas atsiri-
bojimui nuo susitarimo, nes neaišku, kaip kitos agentūros sužinotų apie tokį atsiribojimą. 
Tarybos išvados nėra grindžiamos individualia pareiškėjo veiksmų analize. Pareiškėjas, 
priešingai, nei kitos agentūros, neturėjo jokio intereso nustatyti nuolaidos ribojimą, ka-
dangi pagrindinė jo veikla yra kelionių autobusu organizavimas ir pardavimas, kurios 
parduodamos daugiausia biuruose. Pareiškėjas buvo suinteresuotas plėtoti šią savo pa-
grindinę veiklos sritį ir kuo mažiau resursų sunaudoti parduodant kitų kelionių organi-
zatorių (UAB „Tez Tour“) keliones per E-TURAS sistemą. Be to, pareiškėjas galėjo pel-
ningai taikyti didesnes nei 3  proc. nuolaidas, kadangi jam mokamas komisinis atlygis 
sudaro (duomenys neskelbtini).

48. Atsakovas netinkamai taikė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir ES sutar-
ties 101  straipsnio nuostatas. Taryba, siekdama įrodyti suderintus veiksmus, neįrodė 
būtinų nustatyti elementų: 1) tiesioginio ar netiesioginio kontakto tarp konkurentų dėl 
ateities veiksmų; 2) šalių valios sutapimo bendradarbiauti viena su kita, o ne konkuruoti;  
3) veiksmų pasekmių ir priežastinio ryšio tarp suderintų veiksmų ir pasekmių. Pareiškėjo 
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teigimu, nebuvo jokio tiesioginio ar netiesioginio kontakto tarp pareiškėjo ir kitų agen-
tūrų dėl nuolaidų ribojimo per E-TURAS sistemą. Pareiškėjas negavo 2009  m. rugpjū-
čio 27  d. informacinio pranešimo apie nuolaidos ribojimą. Pati Taryba pripažįsta, kad 
agentūros tiesiogiai nebendravo dėl nuolaidų ribojimo. Nebuvo šalių valios sutapimo per 
„Eturas“ sistemą. Taryba bando įrodyti beprecedentį tiek Lietuvoje, tiek ES mastu atvejį, 
kad kelionių agentūros, besinaudojusios bendrovės „Eturas“ sistema, derino savo veiks-
mus per bendrovės „Eturas“ sistemą dėl bazinės nuolaidos ribojimo. Taryba šiuo atveju 
turėjo įrodyti, kad pareiškėją ir kitas agentūras vienija bendras tikslas ir interesas, tačiau 
visų jų naudojimosi bendrovės „Eturas“ sistema interesai buvo skirtingi, kadangi pareiš-
kėjas nebuvo suinteresuotas nustatyti nuolaidos ribojimą. Nuolaidos ribojimą bendro-
vės „Eturas“ sistemoje lėmė ne suderinti, o vienašališki veiksmai, kadangi: 1) bendrovė 
„Eturas“ turėjo didžiausią interesą nustatyti bazinę nuolaidą, nes kai kurioms agentūroms 
naudojimasis šia sistema bus pelningas, o tai naudinga bendrovei „Eturas“; 2) fiktyvią 
kelionių agentūrų apklausą inicijavo ir vykdė pati bendrovė „Eturas“ savo iniciatyva; 3) 
bendrovė „Eturas“ vienašališkai priėmė sprendimą dėl bazinės nuolaidos dydžio, techniš-
kai nustatydama atitinkamus apribojimus savo sukurtoje sistemoje. 

49. Pareiškėjui paskirta bauda nepagrįstai didelė. 2012  m. pakeistas baudų skai-
čiavimo reglamentavimas turėjo didelę įtaką jos faktiniam baudos dydžiui. Pareiškėjui 
baudos dydis apskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012  m. sausio 
18  d. nutarimu Nr.  64 patvirtintą Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkuren-
cijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas) buvo 
didesnis, nei būtų apskaičiuotas pagal 2004 m. Baudos dydžio nustatymo taisykles (toliau 
– Taisyklės). Taryba turėjo užtikrinti, kad pareiškėjui apskaičiuota bauda, vadovaujantis 
Aprašu, neviršytų baudos, kuri būtų apskaičiuota pagal Taisykles. Pareiškėjo manymu, 
baudos dydis buvo apskaičiuotas neteisingai, bauda yra neprotingai didelė ir nepropor-
cinga pažeidimui. Kadangi suderinti veiksmai per bendrovės „Eturas“ sistemą yra visiš-
kai naujas precedentas, Taryba turėjo atsižvelgti į tai ir neskirti pareiškėjui baudos. Be to, 
Taryba pareiškėjui skyrė didžiausią įmanomą sankciją, nors jam nėra inkriminuotos sun-
kinančios aplinkybės. Taryba neteisingai nustatė pareiškėjui su pažeidimu susijusių par-
davimų pajamas ir pažeidimo trukmę. Pareiškėjas šia sistema pradėjo naudotis tik nuo 
2009 m. rugsėjo 22 d. Taigi jos atžvilgiu pažeidimo trukmė turėjo būti pradėta skaičiuoti 
ne nuo rugpjūčio, bet nuo rugsėjo mėn. ir turėjo būti ne 7, bet 6 mėn. Taryba, skirdama 
baudą, neatsižvelgė į tai, kad: 1) tariamas pažeidimas yra susijęs išimtinai su kelionių par-
davimu per bendrovės „Eturas“ sistemą; 2) per šią sistemą pareiškėjas platino išimtinai 
tik bendrovės „Tez Tour“ keliones; 3) pareiškėjo pajamos apėmė tiek pajamas, kurias jis 
gavo veikdamas kaip kelionių agentūra, tiek pajamas, kurias gavo veikdamas kaip kelio-
nių organizatorius ir teikdamas transporto nuomos paslaugas (14 t., b. l. 1–32). 

50. Atsakovas Taryba su pareiškėjo UAB „Guliverio kelionės“ skundu nesutinka, 
prašo jį atmesti. Atsiliepime (14 t., b.  l. 155–173) paaiškino, kad pareiškėjo dalyvavimas 
suderintuose veiksmuose nebuvo grindžiamas vien tik apklausos faktu ir sisteminio 
pranešimo gavimu. Visos aplinkybės buvo vertinamos sistemiškai. Pareiškėjas sutar-
tį su bendrove „Eturas“ sudarė 2009 m. liepos 31 d., sistema pradėjo naudotis vėliausiai 
2009 m. rugpjūčio 3 d. (kitą darbo dieną po sutarties pasirašymo), todėl aplinkybė, kad 
pareiškėjas pirmąją kelionę pardavė tik 2009 m. rugsėjo 22 d., sutarties galiojimui ir vyk-
dymui reikšmės neturi. Nutarime nurodyti pranešimai buvo sisteminio pobūdžio, apie 
kurių įdiegimą šioje sistemoje bendrovė „Eturas“ informavo visus sistemos naudotojus. 
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Nėra pagrindo teigti, kad sistema naudojęsi ūkio subjektai, būdami atsakingi, galėtų 
ignoruoti ir nekreipti dėmesio į su jų ūkinėje veikloje naudojamomis priemonėmis su-
sijusius pranešimus. Atsižvelgusi į bendrovės „Eturas“ direktoriaus P. J. paaiškinimus 
bei tai, kad 5 sistemos nariai tikrai gavo sisteminį pranešimą, Taryba daro išvadą, kad 
jis buvo siųstas ir jį gavo (galėjo matyti) visi tuo metu prisijungimą turėję ūkio subjek-
tai. Nėra pagrindo remtis pareiškėjo nurodytu 2012  m. birželio 18  d. faktinių aplinky-
bių konstatavimo protokolu, kuris buvo surašytas jau po Tarybos atlikto tyrimo, ir esant 
galimybei E-TURAS sistemos administratoriui keisti sistemos nustatymus. Kiekviena ke-
lionių agentūra turėjo objektyvią galimybę sužinoti apie nuolaidos apribojimą tiek per-
skaičiusi sisteminį pranešimą, tiek pagal techninius sistemos pakeitimus. Nesvarbu, kada 
konkrečiai atliekamas tyrimas ir kada įtariamas ūkio subjektas įtraukiamas į tyrimą, tai 
nedaro įtakos pareiškėjo teisėms ar pareigoms bei pažeidimo vertinimui. Susitarimo tiks-
las riboti konkurenciją vertinamas ne pagal subjektyvius susitarimo šalių ketinimus, bet 
pagal objektyvų tikslą. Pareiškėjas, net teigdamas, kad bendrovės „Eturas“ sistema nebu-
vo pagrindinis jo pardavimų kanalas, šia sistema naudojosi, nenutraukė sutarties ir mo-
kėjo už naudojimąsi ja. Kelionių agentūros nepaprieštaravo sistemos pakeitimams ir to-
liau ja naudojosi, taigi tokiu elgesiu pritarė per bendrovės „Eturas“ sistemą inicijuotam 
bendram veiksmų planui. Nepaisant to, kad bendrovė „Eturas“ atliko aktyvius veiksmus, 
jie nėra laikytini vienašaliais, kurie pašalintų kelionių agentūrų atsakomybę. 

51. Taryba nesutinka su pareiškėjo nurodyta 6 mėnesių pažeidimo trukme, nes pa-
reiškėjas sistema naudojosi jau nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio pradžios, todėl jo dalyva-
vimas pažeidime skaičiuotinas nuo Tarybos nustatytos datos (2009 m. rugpjūčio 27 d.). 
Nėra pagrindo teigti, kad dėl Aprašo taikymo pareiškėjui paskirta didesnė bauda. Aprašo 
tikslas yra ne sankcijų griežtinimas, o geresnis sankcijų individualizavimas. Maksimalus 
baudos dydis buvo nustatytas Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio nuostatomis ir liko 
nepakitęs. Be to, pareiškėjas Tarybos pranešimą su tyrimo išvadomis gavo 2012 m. vasa-
rio 27 d., įsigaliojus Aprašui, todėl Taryba pagrįstai taikė Aprašo nuostatas. Nors Taryba 
savo praktikoje nėra taikiusi tokio dydžio baudų, tai nereiškia, kad ūkio subjektas gali 
pagrįstai tikėtis, kad jam tokia bauda nebus taikoma. Bauda pagrįstai buvo skirta pagal 
naujos redakcijos Aprašo nuostatas. 

52. Taip pat atmestinas pareiškėjo teiginys, kad Taryba apskritai turėjo susilaikyti 
nuo baudos skyrimo, kadangi pareiškėjo atlikti veiksmai vieni sunkiausių ir žalingiausių 
konkurencijos teisės pažeidimų, nes jie tiesiogiai veikia konkurencijos procesą ir patys 
savaime ją apriboja. 

53. Kelionių agentūroms per bendrovės „Eturas“ sistemą apribojus nuolaidų dydį, 
tai galėjo tapti orientyru sprendžiant dėl nuolaidų dydžio parduodant keliones kitais bū-
dais, todėl Taryba pagrįstai pareiškėjui baudą skyrė atsižvelgdama į jos pateiktą bendrųjų 
pajamų išskaidymą, baudai skaičiuoti imdama su visų kelionių pardavimu (o ne atskirais 
kanalais parduodamų kelionių) susijusią pajamų dalį. 

54. Pareiškėjas UAB „Kalnų upė“ skunde (5 t., b. l. 1–9) prašė pakeisti 2012 m. bir-
želio 7 d. Tarybos nutarimu Nr. 2S-9 pareiškėjui paskirtą 131 300 Lt baudą, t. y. ją suma-
žinti iki 3 830 Lt. Paaiškino, kad iš esmės neginčija Nutarime nurodyto pažeidimo, tačiau 
mano, jog paskirta 131  300  litų dydžio bauda buvo apskaičiuota neteisingai, remiantis 
klaidingai nustatytu bei apskaičiuotu baziniu baudos dydžiu ir be pagrindo nepritaikius 
Aprašo 20 punkte nurodytų atsakomybę lengvinančių aplinkybių, remiantis neteisingai 
nustatyta pažeidimo trukme.
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55. Paaiškino, kad turizmo paslaugų teikimu užsiimančių ūkio subjektų bendro-
sios pajamos negali būti sutapatinamos su elementariausia Tarybos pateikta sąvoka, jog 
„bendrosios metinės pajamos“ – tai pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje „Pardavimas ir 
paslaugos“ nurodyta pinigų suma. Pajamoms, gaunamoms iš turizmo paslaugų, taikoma 
speciali apmokestinimo schema, numatyta PVM įstatymo XII skyriaus antrame skirs-
nyje. Pagal PVM įstatymą, ūkio subjekto, besiverčiančio turizmo paslaugų, apibūdintų 
PVM įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje, atlygiu arba bendrosiomis pajamomis supranta-
mos ne visos tokio subjekto gautos įplaukos, kurios tam tikrais atvejais taip pat vadina-
mos pajamomis ir gali būti nurodytos pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje „Pardavimo 
pajamos“, o tik jų dalis – kelionės organizatoriaus gaunama marža. Minėtas turizmo pas-
laugas teikiantis ūkio subjektas dalį už galutiniam vartotojui parduotos prekės (suteik-
tos paslaugos) gaunamų įplaukų grąžina pradiniam šios paslaugos pardavėjui, t.  y. vei-
kia komiso pagrindais. Nutarime padarytas pažeidimas išimtinai siejamas su kelionių 
agentūrų (tarpininkų) vykdyta veikla, todėl apskaičiuojant skirtiną baudą, pareiškėjo 
gautos bendrosios metinės pajamos turėjo būti nustatomos bei apskaičiuojamos bendro-
siomis pajamomis pripažįstant kelionių agentūros už ataskaitinį laikotarpį gautą maržą. 
Pažymėjo, jog 2011 m. lapkričio 17 d. ir 2012 m. vasario 29 d. Tarybai adresuotuose raš-
tuose paaiškino, kad ataskaitiniu laikotarpiu (2010 m.) gautos pajamos yra 76 597 Lt, o 
ne 1  313  338  Lt, tačiau atsakovas bendrosiomis pareiškėjo metinėmis pajamomis, gau-
tomis taip pat iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimo, laikė 
1 313 338 Lt ir nuo šios sumos skaičiavo bazinį skirtinos baudos dydį, Nutarime nenu-
rodė jokių argumentų, kurių pagrindu atmetė paaiškinimus dėl 76 597 Lt gautų pajamų 
dydžio vertinimo. 

56. Paskirta bauda buvo neteisingai apskaičiuota ir dėl Tarybos neteisingai nusta-
tytos pažeidimo trukmės. Neneigia nustatytos pažeidimo darymo pradžios, t. y. 2009 m. 
rugpjūčio 27 d., tačiau nesutinka su Nutarimo išvada, jog pažeidimas buvo nutrauktas tik 
2010 metų kovo mėnesio pabaigoje. Teigia, kad atsakovas nesurinko patikimų įrodymų, 
jog nuolaidos dydis buvo ribojamas ilgiau kaip iki vasario mėnesio pabaigos. Iškilusios 
abejonės turėjo būti aiškinamos atsakomybėn traukiamų asmenų naudai, t. y. turėjo būti 
konstatuojama, jog bendra pažeidimo darymo trukmė ne ilgesnė kaip šeši mėnesiai. Be 
to, pareiškėjo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis turėjo būti pripažinta labai 
sunki finansinė padėtis, pripažinimas Tarybos nustatytų esminių aplinkybių, turėjo būti 
atsižvelgiama ir į sunkią ekonominę aplinką, kurios sąlygomis buvo daromas minėtas 
pažeidimas. Nurodo, kad UAB „Kalnų upė“ vaidmuo šiame susitarime buvo pasyvus – 
pareiškėjas nedalyvavo jokiose UAB „Eturas“ vykdytose kelionių agentūrų apklausose 
dėl nuolaidos kelionėms dydžio nustatymo ir ribojimo, apie šias apklausas nieko neži-
nojo, per visą pažeidimo laikotarpį per E-TURAS sistemą pardavė tik vieną kelionę, savo 
veiksmų nederino su kitais asmenimis. Mano, kad skirtina bauda turėjo būti apskaičiuo-
jama šia tvarka: 76  597  Lt (tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių pažeidimų 
vertė) × 20 proc. (pagal Aprašo 20 p.) × 0,5 (pažeidimo trukmė iki 6 mėn.) = 7 659,7 Lt 
(bazinis baudos dydis). Atsižvelgiant į pareiškėjo atsakomybę lengvinančias aplinkybes, 
teisingumo bei protingumo principus, bazinis baudos dydis tikslinamas jį sumažinant  
50 procentų, t. y. galutinė bauda nustatytina 3 830 Lt.

57. Atsakovas Taryba su UAB „Kalnų upė“ su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. 
Atsiliepime (5 t., b. l. 80–92) nurodė, kad kelionių agentūrų, įskaitant pareiškėją, veiksmai 
buvo vertinami draudžiamų susitarimų reglamentavimo srityje, todėl turi būti taikomos 
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būtent konkurencijos teisės aktų nuostatos. Atitinkamai ir sąvokos turi būti aiškinamos bū-
tent konkurencijos teisės kontekste, vadovaujantis tiek Konkurencijos įstatymu, tiek kitais 
šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais, o ne kitų sričių specialiaisiais teisės aktais. Mano, 
kad pareiškėjo pateikta turizmo paslaugas teikiančių įmonių pajamų apskaitos analizė 
reikšminga pajamų apmokestinimo kontekste, skaičiuojant apmokestinamąją vertę, nusta-
tant pridėtinės vertės mokesčio bazę ir pan., t. y. taikant ir įgyvendinant Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymą, tačiau toks bendrųjų pajamų skaičiavimas konkurencijos teisėje ne-
turi teisinio pagrindo. Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. 
lapkričio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A39-1939/2008 nurodo, kad baudos 
dydis nėra siejamas su pajamomis, gautomis darant pažeidimą, o skaičiuojamas nuo ben-
drųjų metinių pajamų, kurios gautos iš tiesiogiai ar netiesiogiai su pažeidimu susijusių 
prekių pardavimų. Pareiškėjas pats pasirinko tokį buhalterinės apskaitos tvarkymo mo-
delį, pagal kurį jam, kaip tarpininkui, sumokėtos įplaukos atvaizduojamos pelno (nuos-
tolių) ataskaitos eilutėje „Pardavimo pajamos“. Atkreipė dėmesį, kad Konkurencijos ta-
rybos funkcija skirti sankcijas už įstatymo pažeidimus negali būti plečiama iki įmonės 
pateikiamų buhalterinės apskaitos duomenų tikrinimo. Iš pridėtos 2010 m. pelno (nuos-
tolių) ataskaitos nustatė, kad pareiškėjo pardavimų pajamos 2010 m. sudarė 1 313 338 Lt, 
nuo kurių pareiškėjui ir apskaičiuota bauda. Pareiškėjas nurodė, kad 1 313 338 Lt – yra 
tik įplaukos, o pajamos iš kelionių pardavimo buvo 76  597  Lt, t.  y. pareiškėjas nurodė 
bendrąjį pelną, o ne pardavimo pajamas ar jų išskaidymą. Pažymėjo, kad jei ūkio su-
bjektas nepateikė pajamų išskaidymo ir / ar nenurodė tiesiogiai ir netiesiogiai su kelio-
nių pardavimu susijusių pajamų, pagal kurias Taryba galėtų apskaičiuoti pardavimų 
vertę, skaičiuodama baudą, Taryba, vadovaudamasi Aprašo 6 punktu, skaičiavo baudas 
nuo ūkio subjektų pateiktose pelno (nuostolių) ataskaitose nurodytų pardavimo pajamų. 
Pareiškėjas pateikė tik bendrą pelną (maržą), o tai, atsakovo manymu, nėra vertintina 
kaip pakankama ir patikima informacija. Pareiškėjas nurodė, kad kitų nei iš kelionių par-
davimo pajamų jis neturi, vadinasi, kelionių pardavimas yra įmonės pagrindinė veikla, 
generuojanti visas jo bendrąsias pajamas.

58. Dėl pareiškėjo argumentų, jog UAB „Kalnų upė“ direktorius atskleidė su pa-
žeidimu susijusias aplinkybes, pažymėjo, kad pareiškėjas savo iniciatyva jokios tyrimui 
reikšmingos informacijos nepateikė, o Tarybos ir jos įgaliotų pareigūnų reikalavimų vyk-
dymas ir prašomos informacijos teikimas yra ūkio subjektų pareiga. Ūkio subjekto įtaka 
pažeidimo padarymui (ar ūkio subjekto vaidmuo pažeidime buvo aktyvus, jis buvo pa-
žeidimo iniciatorius, ar atliko pasyvų vaidmenį) yra vertinama atskirai, o ne kaip atsa-
komybę lengvinanti ar sunkinanti aplinkybė. Ūkio subjekto pasyvumas, kaip pagrindas 
baudai mažinti, galėtų būti taikomas tik esant išskirtinėms aplinkybėms, tačiau šiuo atve-
ju jokių išskirtinių aplinkybių, susijusių su pareiškėjo ar kitų ūkio subjektų pasyvumu, 
nustatyta nebuvo, o pats pažeidimo pobūdis lėmė, kad būtent neveikimu ir pasyvumu 
(prieštaravimo konkurenciją ribojantiems veiksmams neišreiškimu) ūkio subjektai išreiš-
kė valią, derindami veiksmus dėl taikytinos nuolaidos dydžio nustatymo.

59. Pareiškėjas UAB „Keliautojų klubas“ skunduose (41  t., b.  l.  1–23, 44  t., 
b.  l.  4–24) prašė panaikinti Nutarimo dalį, kurioje Taryba nutarė pripažinti, kad pa-
reiškėjas pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei SESV 101  
straipsnio 1 dalies reikalavimus; panaikinti paskirtą piniginę 202 500 Lt baudą; panaikin-
ti įpareigojimą per 5 dienas nuo Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nustatytos baudos 
sumokėjimo pranešti apie tai Tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
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60. Paaiškino, kad Taryba neįrodė suderintų veiksmų su kitomis kelionių agen-
tūromis egzistavimo fakto, nes UAB „Eturas“ nėra pareiškėjo konkurentas, pareiškėjas 
apskritai neturėjo su kitomis kelionių agentūromis jokių santykių. Jis bendravo tik su  
UAB „Eturas“, kuri nėra jo konkurentas. Be to, pareiškėją ir UAB „Eturas“ sieja vertika-
lus, o ne horizontus santykis, kadangi UAB „Eturas“ teikia pareiškėjui prieigos prie in-
ternetinės kelionių paieškos ir užsakymų sistemos administravimo paslaugas. Juos sieja 
ne konkurentų, o tiekėjo ir pirkėjo santykis, todėl pareiškėjas negali būti baudžiamas už 
dalyvavimą suderintuose veiksmuose su UAB „Eturas“, kadangi suderinti veiksmai yra 
galimi tik tarp konkurentų. Duomenys apie taikytas nuolaidas patvirtina, kad pareiškė-
jas savarankiškai priiminėjo sprendimus dėl taikomų nuolaidų. Be to, atkreipė dėmesį į, 
jo nuomone, neįvertintą UAB „Travelonline Baltics“, kuri yra UAB „Eturas“ akcininkas, 
vaidmenį. Būtent UAB „Travelonline Baltics“ ir UAB „Eturas“ suderino pranešimo apie 
sprendimą taikyti nuolaidų ribojimus tekstą ir apie tai informavo kelionių agentūras. 
Pažymėjo, kad UAB „Eturas“ nėra ūkio subjektų asociacija, kurios sprendimai galėtų būti 
laikomi ir narių sprendimais. Tarybos teigimu, internetu parduodamos organizuotos ke-
lionės negali būti atskirtos nuo organizuotų kelionių, parduodamų biuruose, mano, jog 
pareiškėjo taikomos nuolaidos taip pat turi būti vertinamos tiek taikomos internetinėje 
prekyboje, tiek prekiaujant biure.

61. Teigia, kad yra ne Konkurencijos įstatymo pažeidėjas, o dėl dominuojančio 
kelionių organizatoriaus piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi nukentėjęs ūkio su-
bjektas, kuriam yra padaryta žala, primetant nesąžiningas prekybos sąlygas. Taryba 
neištyrė kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ vaidmens, nenagrinėjo sąsajų tarp  
UAB „Eturas“ akcininko ir kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ darbuotojų,  
UAB „Tez Tour“ – UAB „Eturas“ – kelionių agentūrų ryšio. Pareiškėjo nuomone, na-
grinėjamu atveju Taryba turėjo nustatyti Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidi-
mą, t.  y. piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi. UAB „Eturas“ yra agentavimo san-
tykiais susijęs su kelionių organizatoriumi UAB „Tez Tour“, todėl nuolaidų ribojimų 
pareiškėjui ir kitoms kelionių agentūroms yra nesąžiningų pardavimo sąlygų primeti-
mas. Taryba neįrodė bendrovės dalyvavimo suderintuose veiksmuose su kitomis kelio-
nių agentūromis, todėl negalėjo konstatuoti esant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 
pažeidimą. Be to, nepagrįstai nusprendė, jog pareiškėjo ir kitų kelionių agentūrų bei  
UAB „Eturas“ veiksmai tariamai turėjo poveikį prekybai tarp ES valstybių narių. 
Remdamasi Statistikos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 
mano, kad Lietuvos Respublikoje veikiančios kelionių agentūros negali daryti poveikio 
prekybai ES. Negali būti poveikio prekybai tarp ES valstybių narių, turint mažareikšmius 
atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo rodiklius ir suprantant, kad Vakarų Europoje yra 
milijoniniai turistų srautai. Lietuvos mažareikšmiškumas taip pat yra akivaizdus, lyginant 
poilsinių kelionių turistų skaičius ES valstybėse narėse. Atkreipė dėmesį į tai, kad Taryba 
už tariamą dalyvavimą suderintuose veiksmuose nubaudė 30 kelionių agentūrų. Lietuvos 
Respublikoje 2011 m. veiklą vykdė 330 kelionių agentūrų, todėl nagrinėjamu atveju nėra 
pagrindo teigti, kad tariami suderinti veiksmai apėmė visą Lietuvos Respublikos teri-
toriją. Pareiškėjas ir kitos kelionių agentūros bei UAB „Eturas“ savo veiksmais negalėjo  
daryti poveikio prekybai ES, kadangi šių kelionių agentūrų vaidmuo nėra svarbus, tei-
kiant tarpvalstybines paslaugas, ir nesudaro didelės ES bendrosios rinkos dalies.

62. Taryba Nutarime neteisingai apskaičiavo baudą, nes 202  500  Lt dydžio bau-
dą apskaičiavo ne nuo su pažeidimu susijusių pajamų (kaip kad daugeliui kitų kelionių 
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agentūrų), o nuo bendrųjų pajamų. Mano, kad Taryba baudą privalėjo skaičiuoti tik nuo 
tarpininkavimo pajamų iš kelionių organizatorių kelionių pardavimo. Pareiškėjo tar-
pininkavimo pajamos yra komisiniai, kuriuos gauna iš kelionių organizatorių už per-
parduotas keliones. Kitos pajamos gaunamos ne tarpininkaujant, o pačiam pareiškėjui 
parduodant vienetines turizmo paslaugas pagal konkrečius klientų užsakymus. Taryba 
galėjo skirti baudą, neviršijančią apytiksliai 6 000 Lt, net jei būtų pripažinta, kad Taryba 
teisingai apskaičiavo 20  proc. už pavojingumą, 7 mėnesius kaip pažeidimo trukmę 
(50 046 × 20 proc. × 7 /12 × 1 = 5 838,7). Pareiškėjas pateikė duomenis apie pajamas pa-
gal atsakovo nurodytą formą – lentelę, kurioje buvo atskirtos dviejų rūšių pajamos: tarpi-
ninkavimo pajamos (komisas) ir pajamos, nesusijusios su tarpininkavimu. Buhalteriškai 
pajamos skirstomos į tokias pačias grupes, todėl buvo visiškai neaišku, kad šias grupes 
dar reikia smulkiai detalizuoti, Taryba nenurodė, kad šias dvi grupes reikia pateikti kaž-
kokiu pjūviu. Tik gavusi Nutarimą suprato, kad Tarybai pateikė netikslius duomenis apie 
pajamas. Mano, kad atsakovas, gavęs duomenis iš pareiškėjo apie pajamas, nustatęs, kad 
pareiškėjas netiksliai suprato paklausimą ir pateikė nepakankamai detalizuotą pajamų iš-
skaidymą, privalėjo pareiškėjo paprašyti, kad duomenys būtų patikslinti. Taryba, remda-
masi gero administravimo principu, privalėjo pateikti tokią užklausą dėl pajamų, kurios 
būtų naudojamos baudos bazei skaičiuoti, kad nekiltų abejonių dėl pateikiamos informa-
cijos pobūdžio ir detalumo.

63. Nepagrįstai bauda buvo skaičiuojama už 7 mėnesius, kadangi Tarybai nepa-
vyko surinkti įrodymų apie 7 mėnesius tariamai vykusį pažeidimą. 2009  m. gruodžio 
mėnesį UAB „Eturas“ rezervacijų sistemoje įvedė papildomų nuolaidų langelius (loja-
lumo nuolaidas, agentūrų nuolaidas ir pan.), todėl pažeidimo pabaiga turėtų būti laiko-
ma 2009 m. gruodžio mėnuo. Mano, kad Taryba privalėjo pasitelkti informacinių tech-
nologijų ekspertus, kurie nustatytų, kada buvo pakeisti techniniai ribojimai E-TURAS 
sistemoje.

64. Nurodo, kad net jei ir būtų pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymą, mak-
simali bauda turėtų būti 834,1 Lt (50 046 Lt (su tariamu pažeidimu susijusios pajamos) × 
10 proc. (procentas už pažeidimo pavojingumą, įvertinus, kad SESV 101 straipsnio pa-
žeidimas nenustatytas) × 4 / 12 × 1 / 2).

65. Atsakovas Taryba su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime 
(44  t., b.  l.  161–181) paaiškino, kad pats pareiškėjas savo atsakyme Tarybai nuro-
dė, kad pagrindiniais konkurentais ir rinkos lyderiais laiko UAB „Baltic Clipper“,  
UAB „Vestekspress“ ir UAB „AAA Wrislit“. Nutarime nėra teigiama, kad UAB „Eturas“ 
yra laikomas kelionių agentūrų konkurentu, tačiau, nors UAB „Eturas“ nevykdo kelionių 
pardavimo veiklos ir nėra kelionių agentūrų konkurentas, tai nepaneigia Tarybos pada-
rytų išvadų, kad tarp kelionių agentūrų buvo derinami veiksmai, pasinaudojant būtent 
UAB „Eturas“ administruojama sistema.

66. Atsakydamas į pareiškėjo argumentus, kad UAB „Eturas“ ir UAB „Tez Tour“ 
yra susijusios agentavimo santykiais, todėl nuolaidų ribojimas yra nesąžiningų pardavi-
mo sąlygų primetimas, nenurodo argumentų ir savo teiginių nepagrindžia jokiais įro-
dymais, kokie konkretūs UAB „Tez Tour“ veiksmai turėtų būti laikomi piktnaudžiavimu  
dominuojančia padėtimi, nenurodo, kokius būtent ir kaip pasireiškusius UAB „Tez 
Tour“ veiksmus, susijusius su nuolaidų taikymu ar E-TURAS sistema, pareiškėjas lai-
ko piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Tyrimo metu nebuvo rasta duomenų, 
kad kelionės organizatorius UAB „Tez Tour“ būtų inicijavęs, dalyvavęs ar kitaip prisidė-
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jęs prie konkrečios nuolaidos, nagrinėjamos Konkurencijos tarybos Nutarime, dydžio 
ribų nustatymo. Be to, tyrime buvo analizuojami kelionių agentūrų suderinti veiksmai 
ribojant per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms taikomos nuolaidos dydį iki  
3 procentų, o aplinkybė, kokių kelionės organizatorių kelionės parduodamos per sistemą, 
nebuvo tyrimo objektas ir bet kuriuo atveju neturėtų įtakos bei nekeistų tyrimo išvadų. 

67. Pažymėjo, kad nevertino E-TURAS sistemos kaip asociacijos ar kito ūkio su-
bjektų junginio. Nutarimo 2.1 dalyje pateikdama E-TURAS sistemos analizę, Taryba ne-
ginčijo, kad kiekvienas ūkio subjektas prie sistemos jungiasi savarankiškai, turi individu-
alią aplinką ir prisijungia prie sistemos su tik jam paskirtais slaptažodžiais. Nagrinėjamu 
atveju naudojimasis E-TURAS sistema nebuvo prilygintas narystei asociacijoje, tačiau 
ūkio subjektų veiksmai buvo vertinami kaip bet kurio atsakingo ir apdairaus verslininko 
veiksmai, vykdant įprastinę veiklą.

68. Tam, jog būtų poveikis prekybai „tarp valstybių narių“, turi būti poveikis pre-
kybai bent tarp dviejų valstybių narių, tačiau nereikalaujama, kad toks poveikis apimtų 
visą vienos valstybės narės teritoriją ir visą kitos valstybės narės teritoriją. Todėl nebūtina 
įrodinėti, kad susitarimas darys ar daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, už-
tenka, kad yra tokio poveikio galimybė. Be to, kelionių agentūros paaiškinimuose pačios 
nurodė, kad vykdo savo veiklą Lietuvos Respublikoje (kelionių agentūrų biurai išsidėstę 
plačiai visoje Lietuvos teritorijoje).

69. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Eturas“ nepaneigė Tarybos išvados dėl pažeidimo 
trukmės, nors kaip sistemos administratorius turėjo galimybę pateikti įrodymus, kada 
nuolaidos apribojimas buvo panaikintas (sistemos išrašus, programinius kodus ar pana-
šius galimus įrodymus). 

70. Pažymėjo, kad kreipėsi į pareiškėją  4 kartus: 2010  m. gruodžio 23  d. raš-
tu, 2011 m. rugpjūčio 19 d., 2011 m. lapkričio 2 d. bei siųsdama 2012 m. vasario 13 d. 
pranešimą apie atliktą tyrimą Nr. 5S-3, nurodė teisę pateikti nuomonę dėl tyrimo išva-
dų bei pakartotinai prašė pateikti duomenis apie bendrovės pajamų struktūrą 2010  m. 
Pareiškėjas, pateikdama nuomonę dėl tyrimo išvadų, patikslinto pajamų išskaidymo 
nepateikė, todėl, atsižvelgdama į pareiškėjo pateiktus duomenis, baudą apskaičiavo nuo 
2 024 877 Lt, t. y. iš pajamų, gautų iš kelionių organizavimo (1 961 432 Lt) ir tarpinin-
kavimo (63 445 Lt). Nurodo, jog kitokių duomenų dėl pajamų struktūros pateikimas po 
Nutarimo priėmimo nepaneigia to, kad Taryba pagrįstai skaičiavo baudą pagal jos pačios 
tyrimo metu pateiktą pajamų išskaidymą.

71. Pareiškėjas UAB „Kelionių akademija“ kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti 
Nutarimo dalį, kuria pripažinta, kad UAB „Kelionių akademija“ pažeidė Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, įpa-
reigota nutraukti pažeidimą bei paskirta 389 900 Lt bauda (32 t., b. l. 1–18, 92–111).

72. Paaiškino, kad pareiškėjas nebuvo išreiškęs valios derinti savo veiksmus su 
kitais rinkos dalyviais, kadangi nesitarė dėl maksimalios nuolaidos internetu parduo-
damoms kelionėms nustatymo nei su konkurentais, nei su UAB „Eturas“, o ši nuolaida 
buvo apribota vienašališkais UAB „Eturas“ veiksmais. Bendrovė „Eturas“ niekada nebu-
vo pareiškėjo konkurentė, juos sieja vertikalaus pobūdžio santykiai. Kadangi bendrovės 
„Eturas“ sistema yra jos nuosavybė, todėl sprendimus dėl šios sistemos techninių pakei-
timų galėjo daryti ir darė išimtinai pati bendrovė. Ji vienašališkai apribojo agentūrų gali-
mybę taikyti didesnę nei 3 proc. nuolaidą kelionėms, ir nėra jokių įrodymų, kad pareiš-
kėjas kokiu nors būdu darė įtaką šiam sprendimui. Pareiškėjas nežinojo, kad bendrovė 
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„Eturas“ derina savo veiksmus su pareiškėjo konkurentais. Jos manymu, „Eturas“ vykdy-
tos apklausos rezultatai buvo įvykdytų techninių pakeitimų priežastis. Pareiškėjas negavo 
„Eturas“ pranešimo apie dalyvavimą apklausoje ir apklausoje nedalyvavo ir apie ją net 
nežinojo. Todėl pareiškėjas negali būti atsakingas už „Eturas“ ir kitų kelionių agentūrų 
susirašinėjimą ar veiksmų derinimą. Nėra jokio pagrindo teigti, kad pareiškėjas privalė-
jo susipažinti su „Informaciniuose pranešimuose“ skelbiamų žinučių turiniu. Kiekvienas 
sistemos naudotojas prie sistemos jungiasi savarankiškai su savo slaptažodžiais, be to, 
turi sukurtą individualią aplinką, todėl negali žinoti apie kitų agentūrų taikomas kainas 
ir nuolaidas ir neprivalo šios informacijos ieškoti jų interneto puslapiuose. Pareiškėjas 
objektyviai neturėjo galimybės atsiriboti nuo veiksmų, kuriuos Taryba įvardija kaip drau-
džiamą susitarimą, kadangi apie jokį susitarimą nežinojo. Be to, kadangi „Eturas“ viena-
šališkai atlikti sistemos pakeitimai neužkirto kelio pareiškėjui taikyti didesnes nei 3 proc. 
nuolaidas, jis neturėjo pagrindo įtarti, kad vienašališki veiksmai gali daryti kokią nors 
įtaką agentūrų galimybėms konkuruoti. 

73. Nutarimas neatitinka ES valstybių narių teismų praktikos ir ES institucijų 
praktikos. Paaiškina, kad Taryba nenurodė jokios bylos, kurioje ūkio subjektai būtų pri-
pažinti sudarę draudžiamą susitarimą ne tiesiogiai derindami savo veiksmus, bet derin-
dami juos per asmenį, su kuriuo jie susiję vertikaliais santykiais. Nutarime cituojamose 
bylose faktinės aplinkybės neatitinka šios bylos situacijos. Atsakovas pareiškėjo atžvilgiu 
neįrodė nė vieno Didžiosios Britanijos apeliacinio teismo išaiškinimuose pateiktos kelio-
nių agentūrų veiksmų derinimo schemos elemento: kažkuri iš kelionių agentūrų atsklei-
dė UAB „Eturas“ informaciją apie ketinimus netaikyti didesnės kaip 3  proc. nuolaidos 
parduodant keliones internetu; atskleisdama šią informaciją ji siekė, kad UAB „Eturas“ 
ją atskleistų konkurentams; UAB „Eturas“ šią informaciją atskleidė; kitos kelionių agen-
tūros suprato ir žinojo, kad ši informacija buvo gauta iš konkurento ir ja pasinaudojo, 
kad nustatytų nuolaidas. Taryba nepagrįstai sprendė, kad susitarimas gali paveikti pre-
kybą tarp šalių narių, kadangi ji neatliko jokios Europos Komisijos gairėse „Dėl poveikio 
prekybai sampratos“ (toliau – Gairės) nurodytos analizės dėl susitarimo poveikio, o savo 
išvadas grindė išimtinai abstraktaus ir hipotetinio pobūdžio samprotavimais. Kadangi 
Gairės nenustato jokios prezumpcijos dėl poveikio prekybai, Taryba privalėjo nustatyti ir 
įrodyti, kad susitarimas galėjo paveikti prekybą tarp valstybių narių, o toks poveikis buvo 
reikšmingas.

74. Paskirta bauda yra neproporcingai didelė, nepakeliama pareiškėjui. Įvykdžius 
Nutarimą konkurencija kelionių pardavimo rinkoje reikšmingai sumažės, nes didelė dalis 
smulkaus ir vidutinio verslo įmonių paprasčiausiai bankrutuos. Sumokėjęs baudą pareiš-
kėjas taptų nemokus. Nebuvo nustatyta sąlygų, kurioms esant Taryba gali skirti maksi-
malią baudą, kadangi tokią baudą gali skirti tik išimtiniais atvejais. Pareiškėjas buvo tik 
pasyvus sistemos naudotojas, neinicijavo susitarimo, gavo iš šios veiklos nereikšmingas 
pajamas, nebuvo nustatyta jokių sunkinančių aplinkybių, todėl pareiškėjui negalėjo būti 
skiriama maksimali bauda. Taryba netinkamai įvertino jo pajamas, todėl paskyrė nepa-
grįstai didelę baudą. Pareiškėjo manymu, nėra pagrindo susijusiomis pajamomis laiky-
ti pajamas, gautas iš kelionių pardavimo per kelionių agentūras, kadangi agentūros šioje 
srityje konkuravo ir taikė didesnes nei 3  proc. nuolaidas. Pareiškėjo manymu, Taryba 
baudą jam turėjo apskaičiuoti tik nuo pajamų, kurias jis gavo per 2010 m. iš kelionių par-
davimo internetu (t. y. 24 000 Lt), taigi taip apskaičiuota bauda negalėjo viršyti 2 800 Lt. 
Net ir tuo atveju, jei bauda būtų skaičiuojama nuo kelionių pardavimo internetu ir  
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kitomis priemonėmis sumos, ji neturėtų būti didesnė nei 42  583,30  Lt. O pareiškė-
jui buvo paskirta 389 900 Lt bauda. Turizmo įstatymas aiškiai atriboja kelionių organi-
zatorių ir kelionių agentūrų veiklas kaip atskiras. Tai patvirtina ir Europos Komisijos 
bylų praktika. Pareiškėjas, veikdamas kaip tarpininkas, vykdė kelionių organizatorių 
(UAB „Novaturas“, UAB „Tez Tour“ ir kt.) kelionių pardavimą per E-TURAS sistemą. 
Pareiškėjas ir pats vykdė kelionių organizavimo ir kelionių pardavimo veiklą, tačiau jo 
organizuotos kelionės nebuvo parduodamos internetu. Tarybos nustatytas pažeidimas 
yra susijęs su pareiškėjo, kaip tarpininko, veikla, todėl pajamos, gautos iš jo paties orga-
nizuotų kelionių pardavimo, niekaip nėra susijusios su pažeidimu, be to, dalis šių pajamų 
už lėktuvo bilietus, pervežimo paslaugas, viešbučius, užsienio partnerių turus) yra mo-
kama verslo partneriams. Nors Taryba pati pripažino, kad šios pajamos nesusijusios su 
pažeidimu, tačiau, skaičiuodama pareiškėjui skirtiną baudą, šias pajamas įtraukė. Taryba 
neįvertino kiekvieno ūkio subjekto įtakos pažeidimo padarymui, nors turėjo atsižvelgti į 
kiekvieno iš jų indėlį (32 t., b. l. 92–111).

75. Atsakovas Taryba su UAB „Kelionių akademija“ skundu nesutinka, prašo jį 
atmesti. Atsiliepime (33  t., b.  l.  31–57) paaiškino, kad pareiškėjo dalyvavimas suderin-
tuose veiksmuose nebuvo grindžiamas vien tik apklausos faktu ir sisteminio pranešimo 
gavimu. Sisteminis pranešimas buvo pateiktas visoms kelionių agentūroms per E-TURAS 
sistemą. Naudojimasis E-TURAS sistema ir galimybė prisijungus prie jos matyti joje pa-
teiktus sisteminius pranešimus sudarė objektyvią galimybę susipažinti su sisteminiu pra-
nešimu. Taigi ūkio subjektų veiksmai, tokie, kaip nesidomėjimas perkamos paslaugos są-
lygomis, nežinojimas apie jo veikloje naudojamą produktą, negali būti laikomi logišku 
apdairaus ir atsakingo ūkio subjekto elgesiu. Kiekviena kelionių agentūra turėjo objek-
tyvią galimybę sužinoti apie nuolaidos apribojimą tiek perskaičiusi sisteminį praneši-
mą, tiek pagal techninius sistemos pakeitimus. Pats pareiškėjas skunde pripažįsta, kad 
žinojo apie nuolaidos apribojimą sistemoje. Be to, nebūtina, kad ūkio subjektas sąmo-
ningai suprastų, kad pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5  straipsnį, SESV 101  straipsnį. 
Kelionių agentūros, parduodamos keliones internetu, galėjo pritaikyti ar pritaikydavo 
ir papildomas nuolaidas, kurios galėjo padidinti bendrą pritaikytos kelionei nuolai-
dos dydį. Susitarimai tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti tam tikros prekės kainas ar kitas 
pirkimo sąlygas visais atvejais laikomi ribojančiais konkurenciją, jų neigiamas poveikis 
konkurencijai preziumuojamas. Susitarimo tikslas vertinamas ne pagal subjektyvius ša-
lių ketinimus, bet pagal objektyvų susitarimo tikslą. Kelionių agentūros nepaprieštara-
vo E-TURAS sistemos pakeitimams ir toliau ja naudojosi, taigi tokiu elgesiu pritarė per 
E-TURAS sistemą inicijuotam bendram veiksmų planui. Nepaisant to, kad UAB „Eturas“ 
atliko aktyvius veiksmus, jie nėra laikytini vienašaliais, kurie pašalintų kelionių agentūrų 
atsakomybę. 

76. Pareiškėjas vis tiek naudojosi šia sistema, nenutraukė ar net neišreiškė ke-
tinimo nutraukti sutartį su UAB „Eturas“, mokėjo sistemos administratoriui mo-
kestį, taigi E-TURAS sistema jam buvo patogi ir priimtina. Be to, apribota nuolaida 
galėjo tapti orientyru kelionių agentūroms sprendžiant dėl nuolaidų dydžio taikymo ke-
liones parduodant kitais būdais. Taryba vertino ūkio subjektų veiksmų atitiktį įstatymų  
reikalavimams, o ne suformuotai praktikai. Vien tai, kad institucijų praktikoje nėra pa-
sitaikę analogiškų atvejų, nepaneigia Tarybos atlikto ūkio subjektų veiksmų vertinimo ir 
išvadų. Nors bendrovė „Eturas“ nevykdo kelionių pardavimo veiklos, tačiau jos vykdo-
ma veikla yra tiesiogiai susijusi su kelionių agentūrų, parduodančių keliones internetu, 
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veikla. Bendrovė „Eturas“ aktyviai ir tiesiogiai prisidėjo prie kelionių agentūrų veiksmų 
derinimo. Analogiško atvejo, kai ūkio subjektai susitarimą sudaro per trečiąjį asmenį, ne-
buvimas kitų institucijų ar teismų praktikoje nepaneigia veiksmų derinimo fakto. Tam, 
kad būtų nustatytas poveikis prekybai tarp valstybių narių, nereikalaujama, kad toks po-
veikis apimtų visą vienos valstybės narės teritoriją ir visą kitos valstybės narės teritoriją, 
ir užtenka, kad būtų tokio poveikio galimybė. Šiuo atveju buvo nustatyta, kad geografinė 
rinka yra Lietuvos Respublikos teritorija, o ūkio subjektų veiksmai įvardyti kaip apiman-
tys visą Lietuvos teritoriją. Susitarimai, apimantys visą valstybės teritoriją, savo prigimti-
mi turi poveikį prekybai tarp valstybių narių. Be to, Taryba atsižvelgė ir į prekės pobūdį 
– kelionė yra susijusi su asmenų kelionėmis kertant valstybių narių sienas. 

77. Pagal teisinį reglamentavimą kelionės organizatorius turi teisę užsiimti ne tik 
kelionių organizavimu, bet ir jų pardavimu. Atsižvelgiant į tai, kad buvo nagrinėjama 
ūkio subjekto veikla, susijusi būtent su kelionės pardavimu vartotojams, Taryba pagrįs-
tai neatribojo kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų, nes visi jie turėjo teisę parda-
vinėti keliones vartotojams. Kadangi vartotojai, įsigydami kelionę, dažnai naudojasi ke-
liais kelionių pardavimo būdais, todėl Taryba, nustatydama pardavimų vertę, skaičiavo 
visas su kelionių pardavimu susijusias pajamas. Dėl su pažeidimu susijusių pajamų skai-
čiavimo paaiškina, kad pareiškėjas pats pasirinko tokį buhalterinės apskaitos tvarkymo 
modelį, pagal kurį jam, kaip tarpininkui, sumokėtos įplaukos atvaizduojamos pelno 
(nuostolių) ataskaitos eilutėje „Pardavimo pajamos“. Tarybos funkcija skirti sankcijas už 
įstatymo pažeidimus negali būti plečiama iki įmonės buhalterinės apskaitos duomenų 
tikrinimo. Skiriant baudą su bendrosiomis metinėmis pajamomis sietina tik maksima-
li galima baudos riba, o baudai apskaičiuoti imamos pardavimų pajamos, gautos iš tie-
siogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų. Pareiškėjas veikia ir kaip 
kelionių agentūra, ir kaip kelionių organizatorius, todėl kelionių pardavimas yra pagrin-
dinė įmonės veikla, generuojanti visas jo pajamas. Bauda pareiškėjui buvo apskaičiuota 
nuo 3  549  536  Lt bendrųjų pardavimo pajamų, atėmus pajamas, gautas iš vaikų stovy-
klų, iš vizų ir draudimo polisų, kitas pajamas, finansinės ir investicinės veiklos pajamas. 
Įvertinus pareiškėjo įtaką pažeidimo padarymui, baudos dydis nebuvo nei mažinamas, 
nei didinamas. Nagrinėjamu atveju jokių išskirtinių aplinkybių, susijusių su pareiškėjo 
pasyvumu, nustatyta nebuvo. Atsižvelgus į pažeidimo pobūdį buvo paskirtas mažiausias 
galimas baudos dydis (20  proc.). Dėl baudos pagrįstumo ir proporcingumo paaiškina, 
kad Taryba, nustatydama pareiškėjui skirtinos baudos dydį, tai darė pagrįstai ir moty-
vuotai bei išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjusi ir įvertinusi visas su pažeidimu susijusias 
aplinkybes. Šiuo atveju buvo padarytas sunkus konkurencijos teisės normų pažeidimas. 
Pareiškėjo nurodyti argumentai, susiję su jo sunkia finansine padėtimi, nesudaro pagrin-
do konstatuoti, kad Tarybos skirta bauda yra neproporcinga padarytam pažeidimui ar 
kad Taryba suklydo priimdama tokį sprendimą (33 t., b. l. 31–57).

78. Pareiškėjas UAB „Kelionių gurmanai“ skunduose (48 t., b.  l. 1–7, 58–63) pra-
šė: 1) panaikinti Nutarimo dalį, kuria UAB „Kelionių gurmanai“ pripažinta pažeidu-
si Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei SESV 101 straipsnio 1 da-
lies reikalavimus; 2) jeigu būtų nuspręsta, kad pareiškėjas pažeidė konkurencijos teisės  
reikalavimus, paskirtą 14 400 Lt dydžio baudą sumažinti iki baudos dydžio, skaičiuoja-
mo nuo 1 proc. bendrųjų metinių pajamų 2010 ūkiniais metais; 3) priteisti bylinėjimosi 
išlaidas. 
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79. Paaiškino, kad neatliko jokių aktyvių veiksmų, kuriais būtų išreiškęs savo va-
lią riboti konkurenciją: nebendravo su nuolaidos ribojimo iniciatoriumi UAB „Eturas“, 
nekontaktavo su kitomis kelionių agentūromis ir kelionių organizatoriais, nesidalijo nuo-
monėmis apie turizmo rinkos dalyvių veiklą, neorganizavo rinkos dalyvių susitikimų, 
kurių metu būtų siekiama suderinti savo veiksmus su kitais rinkos dalyviais. Pareiškėjo 
galimybės pritaikyti didesnę nei 3  proc. nuolaidą buvo apribotos techninėmis priemo-
nėmis pačioje E-TURAS sistemoje, todėl nepriklausė nuo jos valios. Pažymėjo, kad nau-
dodamasi elektroniniu kelionių pardavimo įrankiu parduodamas operatoriaus UAB „Tez 
Tour“ keliones dar iki Konkurencijos tarybos konstatuoto susitarimo sudarymo teikė ne 
didesnes kaip 3  proc. nuolaidas. Taryba nenustatė pareiškėjo objektyvių ketinimų, t.  y. 
kokio ekonominio rezultato pareiškėjas siekė. Kadangi pareiškėjas yra labai smulki turiz-
mo rinkos dalyvė, maksimalios nuolaidos ribojimas nedarė įtakos jos galimybei konku-
ruoti rinkoje, nes jos teisė suteikti nuolaidą jau buvo ribojama jos komisinio atlygio dy-
džio, kuris šiuo atveju buvo 10 proc. Taryba netyrė svarbios aplinkybės, kaip maksimalios 
nuolaidos ribojimas turėjo įtakos rinkos dalyvių konkurencinėms galimybėms.

80. Taryba Nutarime nepagrįstai laikė nustatyta aplinkybe, kad pareiškėjas taiky-
tinos nuolaidos pasirinkimo automatinį apribojimą turėjo akivaizdžiai pastebėti bei su-
prasti jo reikšmę veiklai parduodant keliones internetu. Mano, kad tai yra tik atsakovo 
prielaida, kurią paneigia pareiškėjo vieta turizmo rinkoje (smulkus rinkos dalyvis) ir 
informacijos prieinamumas apie kitų rinkos dalyvių kainodarą (komercinė paslaptis). 
Maksimalios kainos automatinis fiksavimas E-TURAS sistemoje nesudarė pareiškėjui 
pagrindo pagrįstai manyti, kad ši maksimali nuolaida yra nustatyta absoliučiai visiems 
rinkos dalyviams, kurie naudojasi šia internetinės prekybos sistema, nes tokia infor-
macija pareiškėjui nebuvo prieinama, o E-TURAS sistema tokios informacijos neteikė. 
Pareiškėjo pasyvus elgesys neįrodo, kad neva suderintų veiksmų tikslas (objektas) buvo 
turizmo paslaugų kainų nustatymas.

81. Taryba visiškai netyrė aplinkybių, kas nustatė E-TURAS sistemos turinį ir / 
ar jos funkcijas ir kas ją realiai valdė. Nutarime išimtinai išnagrinėtos tik UAB „Eturas“ 
įdiegtos sistemos kontrolės ir priežiūros funkcijos. Mano, kad sistemos turinį ir jos 
funkcijas lėmė ne UAB „Eturas“ ir ne smulkiosios kelionių agentūros, o būtent stam-
bieji kelionių organizatoriai. Kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ kelionės didžią-
ja dalimi tiriamuoju laikotarpiu buvo parduodamos per E-TURO sistemą ir būtent iš jo  
UAB „Eturas“ tiriamuoju laikotarpiu turėjo didžiausios ekonominės naudos. Stambieji 
kelionių organizatoriai, pvz., UAB „Vestekspress“, UAB „Delta“ turo centras, UAB „Baltic 
Clipper“ ir partneriai, UAB „Baltic travell service“, UAB „Kauno grūda“, UAB „Krantas 
Travel“, UAB „Tez Tour“, labiausiai buvo suinteresuoti nuolaidos ribojimu ir rinkos 
monopolizavimu.

82. Taryba netinkamai nustatė baudos dydį – 10 procentų bendrųjų metinių pa-
jamų praėjusiais ūkiniais metais, kurio nediferencijavo pagal pareiškėjo vaidmenį susi-
tarime, jos įtaką pažeidimo padarymui, neatsižvelgė į pareiškėjo užimamą rinkos dalį, 
pažeidimo pavojingumą ir trukmę, netyrė pareiškėjo atsakomybę lengvinančių aplinky-
bių, neatsižvelgė į jos finansinę padėtį, kuri šiuo metu yra itin sunki, ir baudos sumokė-
jimo galimybes. Nurodo, kad pažeidimas padarytas lokalioje rinkoje (Lietuvos turizmo  
paslaugų rinka). Mano, kad pagal pažeidimo pavojingumą baudos dydis turėtų neviršyti 
vidurkio, o individualizuojant baudą turi būti atsižvelgta į pareiškėjo vaidmenį pažeidi-
me, t. y. ar ji buvo pažeidimo iniciatorius, ar darant pažeidimą atliko aktyvų ar pasyvų 
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vaidmenį, taip pat į ūkio subjekto užimamą rinkos dalį. Pažymėjo, kad pareiškėjo užima-
ma rinkos dalis iš viso nebuvo tiriama ir nustatyta.

83. Atsakovas Taryba prašė skundą atmesti, atsiliepime (t. 48, b. l. 148–164) dėl da-
lyvavimo apklausoje ar jos gavimo pažymėjo, kad vien apklausos dėl taikytinos nuolaidos 
gavimas ar dalyvavimas joje nagrinėjamu atveju nebuvo vertinamas kaip konkurencijos 
teisės pažeidimas – pareiškėjo dalyvavimas ar nedalyvavimas apklausoje neturėjo lemia-
mos reikšmės veiksmų derinime. Pareiškėjo argumentai, kad jis nedalyvavo korespon-
dencijoje su UAB „Eturas“ ar kitomis agentūromis, nepaneigia jo dalyvavimo suderin-
tuose veiksmuose dėl maksimalios taikytinos nuolaidos kelionėms internetu. Nors būtent 
UAB „Eturas“ atliko aktyvius veiksmus, nuolaidos apribojimas iki 3 procentų nėra laiky-
tinas vienašaliu UAB „Eturas“ veiksmu, kuris pašalintų sistema besinaudojusių kelionių 
agentūrų atsakomybę už veiksmų derinimą taikant ne didesnę kaip 3 procentų nuolaidą. 
Akcentavo, kad sistema besinaudojusios kelionių agentūros nepaprieštaravo tokiam ap-
ribojimui. Nagrinėjamu atveju buvo analizuojami kelionių agentūrų suderinti veiksmai 
ribojant per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms taikomos nuolaidos dydį iki 
3 procentų. Aplinkybė, kokių kelionės organizatorių kelionės parduodamos per sistemą, 
nebuvo tyrimo objektas ir neturėtų įtakos bei nekeistų tyrimo išvadų. Tyrimo metu ne-
buvo rasta duomenų, kad kelionės organizatorius UAB „Tez Tour“ būtų inicijavęs, daly-
vavęs ar kitaip prisidėjęs prie konkrečios nuolaidos dydžio ribų nustatymo. Pažymėjo, 
kad savo abstrakčių teiginių pareiškėjas nepatvirtino ir jokiais įrodymais.

84. Į pareiškėjo argumentą, kad maksimalios nuolaidos automatinis fiksavimas 
E-TURAS sistemoje nesudarė jam pagrindo manyti, kad ši maksimali nuolaida nustaty-
ta absoliučiai visiems sistemos naudotojams, nurodė, kad apie nuolaidos apribojimą ke-
lionių agentūros buvo tiek informuotos raštu (sisteminiu pranešimu), tiek galėjo matyti 
nuolaidos apribojimus pagal pačios E-TURAS sistemos techninių nustatymų pakeitimus 
ar kelionių agentūrų interneto svetainėse skelbiamą informaciją. Pažymėjo, kad kelionių 
agentūros derino veiksmus, nesant tiesioginio jų kontakto, o pasinaudojant E-TURAS 
sistema, ir nors pati E-TURAS sistema kelionių agentūroms nesuteikė informacijos, ko-
kios kitos konkrečios kelionių agentūros ja taip pat naudojosi, dėdamos protingas pa-
stangas, net be tiesioginio bendravimo galėjo nustatyti, kokios kitos kelionių agentūros 
naudojosi E-TURAS sistema, t. y. pagal vieną iš E-TURAS sistemos savybių – integruoja-
mą vienodą paieškos formą, aplankiusios kitų agentūrų interneto svetaines.

85. Dėl baudos skaičiavimo paaiškino, kad pareiškėjui bauda apskaičiuota pagal jo 
pateiktus duomenis, t. y. pajamų, gautų iš kelionių pardavimo 2010 m. (nuo 138 137 Lt). 
Skiriant baudą buvo išsamiai įvertintos visos Konkurencijos įstatymo 37 straipsnyje nu-
rodytos aplinkybės: pažeidimo pavojingumas, trukmė, ūkio subjekto atsakomybę lengvi-
nančios ir sunkinančios aplinkybės, jos įtaka pažeidimo padarymui, atsižvelgta į prekių, 
tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, vertę. Baudų mažinimas dėl tokių išskir-
tinių atvejų kaip sunki ūkio subjekto finansinė padėtis turi būti griežtai taikoma išimtis, 
o pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog jo finansinė padėtis yra tokia išskirtinai ir neįprastai 
sunki, kad jam turėtų būti taikoma išimtis ir skirta bauda turėtų būti mažinama.

86. Pareiškėjas UAB „Kelionių laikas“ skunde (27 t., b. l. 1–29) prašė: 1) panaikinti 
Nutarimą tiek, kiek jis yra taikomas pareiškėjui UAB „Kelionių laikas“; 2) nustačius, kad 
pareiškėjas UAB „Kelionių laikas“ vis dėlto pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straips-
nio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir nepanaikinus Konkurencijos  
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tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9 tiek, kiek jis yra taikomas pareiškėjui, su-
mažinti UAB „Kelionių laikas“ paskirtą 107 500 Lt dydžio baudą.

87. Paaiškino, kad Taryba atliko procedūrinio pobūdžio pažeidimus, kadangi, 
2012 m. gegužės 10 d. vykusio bylų nagrinėjimo posėdžio metu nutarusi sprendimo priė-
mimą atidėti 2012 m. birželio 5 d. posėdžiui, nenurodė jokių tokio sprendimo motyvų ir 
taip pažeidė Konkurencijos tarybos darbo reglamento 68 punktą. Be to, nutarimas buvo 
priimtas ir paskelbtas pavėluotai, t. y. 2012 m. birželio 7 d., pareiškėjo neinformavus apie 
jokį papildomą motyvuotą Konkurencijos tarybos sprendimą dar kartą atidėti sprendi-
mo priėmimą. Taip pat Konkurencijos taryba atliko ir kitus procedūrinio pobūdžio pa-
žeidimus, t. y. Konkurencijos taryboje 2012 m. gegužės 10 d. vykusio bylų nagrinėjimo 
posėdžio metu nebuvo individualiai ir tinkamai įvertintas pareiškėjo atsakomybės klau-
simas ir buvo iš esmės paneigta teisė į gynybą ir replikos teisės, tai įrodo posėdžio pro-
tokolo įrašas: „<...> nepasisakydama konkrečiai dėl kiekvieno ūkio subjekto pasisakymų, 
dar kartą norėčiau akcentuoti dėl tyrimo išvadų“. Be to, nutarime daromos apibendrintos 
išvados ir nėra nagrinėjami pareiškėjo pateikti paaiškinimai, nėra pateikiamas joks bent 
kiek išsamesnis jų vertinimas.

88. Pareiškėjas, platindamas kitų organizatorių keliones (šiuo konkrečiu atveju UAB 
„Tez Tour“ keliones), veikia kaip agentas. Pareiškėjas, būdamas kelionių agentūra, veikia 
būtent kelionių organizatoriaus vardu ir tik suteikia informaciją apie organizatoriaus nu-
statytas kainas, o konkrečios sutarties šalys yra būtent kelionių organizatorius ir kelionę 
įsigijęs asmuo. Todėl jeigu ir vyko kokie nors su nuolaidų dydžio nustatymu susiję veiks-
mai, jie negali būti priskirti tik kelionių agentūroms, nes pastarosios tarpininkauja ir nėra 
sutarties šalys, prisiimančios esminius įsipareigojimus vartotojui. E-TURAS sistemos funk-
cionavimas yra nepakankamai tiksliai apibūdinamas ir dėl to daromos netikslios išvados 
dėl pareiškėjo žinojimo apie 2009 m. rugpjūčio mėnesį vykdytą tariamą balsavimą ir jo 
rezultatų apibendrinimą. Atkreipė dėmesį, kad naudotojas nežino, kokie kiti subjektai 
yra prisijungę prie sistemos ir kada jie yra prisijungę, jis taip pat nežino apie kitų kelionių 
agentūrų kainas ir nuolaidas – tai galima sužinoti ne E-TURAS sistemoje, bet kitų agen-
tūrų interneto svetainėse, t. y. už E-TURAS sistemos ribų. Pabrėžė, kad Konkurencijos ta-
ryba nesurinko jokių įrodymų, kurie leistų teigti, kad pareiškėjas iš tiesų matė sisteminius 
pranešimus ir juos skaitė. Kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų bendras įvardijimas 
kelionių agentūromis lėmė klaidingas išvadas tiek dėl tyrimo metu nagrinėto ūkio sekto-
riaus veiklos ypatumų, tiek dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo.

89. Konkurencijos taryba jokių reikšmingų įrodymų dėl pareiškėjo valios derini-
mo ir sutapimo nesurinko, Nutarimą grindžia vien tik hipotetinėmis prielaidomis. Nėra 
jokių įrodymų, kad pareiškėjas žinojo apie 2009  m. rugpjūčio 25  d., 2009  m. rugpjūčio 
27 d. vykdytą apklausą ar (net taikant aukštesnį rūpestingumo standartą) privalėjo žinoti 
apie šią apklausą, be to, Konkurencijos taryba nesurinko jokių įrodymų, kad pareiškėjas 
perskaitė minėtus el. laiškus, siuntė atsakymus siuntėjui ar aktyvavo (atidarė) laiškuose 
pateiktas internetines nuorodas. Atkreipė dėmesį, kad siųstų el. laiškų pavadinimai buvo 
bendro pobūdžio ir juose nebuvo konkrečiai nurodyta, į kokio pobūdžio klausimus siū-
loma atsakyti, be to, el. laiškuose pateiktose nuorodose nebuvo jokių su nuolaidomis su-
sijusių žodžių. Pažymi, kad apie apklausą ir balsavimo pobūdį buvo galima sužinoti tik 
atidarius (aktyvavus) el. laiške esančią nuorodą. Atsakovo išvada dėl tariamos pareiškė-
jo pareigos tikrinti visus E-TURAS sistemoje skelbiamus sisteminius pranešimus ir tokio  
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pobūdžio pareigos įtvirtinimas Konkurencijos tarybos praktikoje neatitiktų (mažiausiai) 
proporcingumo ir teisingumo principų reikalavimų.

90. Pareiškėjas 3 proc. nuolaidą, kaip bazinę nuolaidą per E-TURAS parduodamoms 
kelionėms, taikė ir iki 2009 m. rugpjūčio 25–27 d., ir po šios datos, todėl sistemoje pasi-
keitus nuolaidos dydžiui pareiškėjo atžvilgiu sistemoje niekas nepakito, t. y. neegzistavo 
priežastinis ryšys tarp pareiškėjo taikytų nuolaidų ir kitų ūkio subjektų galimo veiksmų 
derinimo, kadangi jos kainų politikos nelėmė bendradarbiavimas su konkurentais.

91. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad Konkurencijos taryba nepateikia jokių įro-
dymų, pagrindžiančių savo išvadas dėl galimos įtakos valstybių narių tarpusavio pre-
kybai, bei nėra jokių įrodymų ir pagrįstų argumentų (išskyrus hipotetinio pobūdžio 
spėjimus ir vertinimus), kad tiriamas susitarimas galėjo turėti rinką uždarantį poveikį. 
Atsakovas baudą apskaičiavo 10 proc. nuo visų pareiškėjo 2010 m. gautų bendrųjų paja-
mų, nors bauda galėjo būti skaičiuota ne nuo visų pajamų, bet (plačiausia prasme) tik nuo 
pajamų, gautų parduodant keliones veikiant agentavimo pagrindais. Paskirta bauda yra ne-
proporcinga ir neatitinka pamatinių administracinės atsakomybės principų.

92. Atsakovas Taryba su pareiškėjo „Kelionių laikas“ skundu nesutiko, prašė jį at-
mesti. Atsiliepime (27  t., b.  l.  138–161) paaiškino, kad reikia vertinti sistemiškai visus 
2012  m. birželio 7  d. nutarime nurodytus esminius pažeidimo elementus: 1) 2009  m. 
rugpjūčio 27  d. sisteminiu pranešimu visos tuo metu E-TURAS sistema besinaudoju-
sios agentūros buvo informuotos apie nuolaidos, taikomos internetu parduodamoms 
kelionėms, apribojimą iki 3 proc.; 2) 2009 m. rugpjūčio 27 d. E-TURAS sistemoje tech-
ninėmis priemonėmis tokia nuolaida buvo apribota iki maksimalaus 3 proc. dydžio; 3) 
kelionių agentūros nesudėtingai, dėdamos protingas pastangas, pagal vizualiai vienodas 
E-TURAS sistemos paieškos formas interneto tinklalapiuose galėjo nustatyti, ar kitos 
konkrečios kelionių agentūros taip pat naudojasi šia sistema parduodamos keliones in-
ternetu, ir, be to, pagal sistemos savybes, veikimo principus, sisteminius pranešimus ži-
nojo, kad visos agentūros E-TURAS sistema naudojasi analogiškomis sąlygomis, įskaitant 
ir kitoms agentūroms taikomą nuolaidos pardavimams internetu iki 3 proc. apribojimą; 
4) po nuolaidos apribojimo E-TURAS sistemoje kelionių agentūros negalėjo savo klien-
tams, perkantiems kelionę per šią sistemą, pasiūlyti didesnės nuolaidos, nes tokia galimy-
bė buvo automatiškai ribojama, ir nuolaidos automatiškai buvo sumažintos iki nustatytos 
maksimalios 3 procentų ribos. Sistemos savybės, veikimo principai leido kelionių agen-
tūroms sužinoti ir pagrįstai numanyti bei tikėtis, kad visos E-TURAS sistemos naudoto-
jos taiko ir taikys ne didesnes nei 3 procentų nuolaidas kelionėms, t. y. parduodamos ke-
liones faktiškai elgiasi būtent taip, kaip buvo nustatyta 2009 m. rugpjūčio 27 d. E-TURAS 
sistemoje apribojus šių nuolaidų dydį; 5) kelionių agentūros jokiu būdu neišreiškė prieš-
taravimo tokiam nuolaidos apribojimui ir nesiėmė jokių kitokių veiksmų prieš maksi-
malių nuolaidų apribojimą E-TURAS sistemoje; 6) atitinkama informacija apie taikomą 
3 proc. nuolaidą kelionėms, parduodamoms internetu, buvo skelbiama ir kelionių agen-
tūrų interneto svetainėse.

93. Kelionių agentūros, kurių veiksmai buvo vertinami, tarpusavyje atskleidė (vie-
na kitą informavo), kokio dydžio nuolaidą jos ketina taikyti ateityje, taip numanomu, 
nebyliu pritarimu išreikšdamos bendrą valią dėl elgesio atitinkamoje rinkoje, taikant ne 
didesnes nei 3 procentų nuolaidas internetu per E-TURAS sistemą parduodamoms ke-
lionėms, todėl nutarime buvo konstatuota, kad derindamos savo veiksmus šios agentūros 
sudarė susitarimą taip, kaip susitarimas suprantamas pagal Konkurencijos įstatymo  
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3 straipsnio 15 dalį ir 5 straipsnį ir derino savo veiksmus taip, kaip jie suprantami pa-
gal SESV 101 straipsnį. Atkreipė dėmesį, kad nuolaidos tampa viena didžiausių kelionių 
agentūrų konkuravimo priemonių.

94. Atsakovas nutarimą priėmė visapusiškai ir išsamiai įvertinęs reikšmingas 
aplinkybes bei sistemiškai vertindamas surinktus įrodymus ir ūkio subjektų pateiktus pa-
aiškinimus. Tyrimo objektu nebuvo aplinkybė, kokių kelionių organizatorių kelionės par-
duodamos per sistemą, nes tai būtų neturėję įtakos bei nebūtų keitę tyrimo išvadų, todėl 
nėra būtina išsami UAB „Tez Tour“ vaidmens analizė. Be to, nėra duomenų, kad kelionės 
organizatorius UAB „Tez Tour“ būtų inicijavęs, dalyvavęs ar kitaip prisidėjęs nustatant 
konkrečios nuolaidos, kuri buvo nagrinėjama nutarime, dydžio ribą. Pareiškėjas aktyva-
vo (atidarė) sisteminį pranešimą, nurodė, kad būtent naudojimasis E-TURAS sistema ir 
galimybė prisijungus prie sistemos matyti joje pateiktus sisteminius pranešimus sudarė 
objektyvią galimybę susipažinti ir su sisteminiu pranešimu apie nuolaidos dydžio apri-
bojimą. Be to, apie nuolaidos apribojimą kiekviena kelionių agentūra galėjo sužinoti ne 
tik gavusi sisteminį pranešimą, bet ir pagal sistemos techninius pasikeitimus. Atsakovas 
nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad E-TURAS sistemos naudotojas nežino, kokie kiti 
subjektai yra prisijungę prie sistemos, kadangi sužinoti, kokios kitos kelionių agentūros 
naudojasi E-TURAS sistema, galėjo už E-TURAS sistemos ribų, t. y. iš kitų agentūrų in-
terneto svetainių, peržiūrėjusios, ar kitos agentūros naudojasi ta pačia E-TURAS siste-
mos paieškos forma.

95. Dėl pareiškėjo argumento, kad per E-TURAS sistemą buvo parduotos tik  
2 kelionės, pažymėjo, kad ūkio subjektai atliko konkurenciją pagal savo tikslą ribojančius 
veiksmus, kurių, kaip ir tokių susitarimų, neigiamos pasekmės konkurencijai yra prezi-
umuojamos ir jų vertinti papildomai nėra būtina, todėl nėra reikšminga, kiek kelionių 
pareiškėjas pardavė. Be to, Konkurencijos taryba nėra įpareigota nustatyti, ar pažeidimas 
atnešė ūkio subjektui neteisėtos naudos, taip pat neprivalo atsižvelgti ir į tai, ar pelno iš 
pažeidimo nebuvo gauta visai. Net ir tuo atveju, jei susitarimo šalys veikia neturėdamos 
subjektyvaus ketinimo sąmoningai riboti konkurenciją arba turi ir kitų, teisėtų tikslų, 
tai bet kuriuo atveju nepašalina ir nepaneigia objektyvaus susitarimo tikslo, t.  y. kokio 
ekonominio rezultato buvo siekiama nagrinėjamu susitarimu, riboti konkurenciją. Šiuo 
atveju konkurenciją ribojantis suderintų veiksmų tikslas pasireiškė tuo, kad, E-TURAS 
sistemoje apribojus galimybę kelionių agentūroms pritaikyti nuolaidą savo nuožiūra, jos 
prarado sprendimų dėl kainos nustatymo nepriklausomumą, nes išreiškė bendrą valią 
nustatyti maksimalią nuolaidos ribą, taip atsisakydamos vieno iš esminių konkurenciją 
tarp ūkio subjektų turinčių užtikrinti ūkinės veiklos vykdymo elementų – konkurencijos 
kainomis. Likdamos prisijungusios prie šios sistemos kelionių agentūros, įskaitant ir pa-
reiškėją, atitinkamai leido vienos kitoms žinoti, kad dalyvauja šiame plane, t. y. pritaria ir 
faktiškai taiko ne didesnę kaip 3 procentų nuolaidą.

96. Nagrinėjant horizontalaus pobūdžio susitarimus, apibrėžiant rinką, pakanka 
nustatyti, kad ūkio subjektai yra konkurentai, kadangi susitarimas dėl kainų nustatymo 
tarp konkurentų savaime laikomas pažeidimu, todėl pagrįstai buvo neišskirta kelionių 
organizatorių ir kelionių agentūrų vykdoma veikla, ši veikla yra tarpusavyje susijusi, nes 
tiek kelionių organizatoriai, tiek kelionių agentūros parduoda / platina keliones vartoto-
jams. Net ir tuo atveju, jei 3 procentų dydis buvo įprastas pareiškėjo taikomas nuolaidos 
dydis, toks nuolaidos dydis ir turėtų nusistovėti veikiant normaliems rinkos dėsniams, 
o ne būti nulemtas konkurentų susitarimų. Įvertinusi, kad kelionių agentūros, įskaitant  
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pareiškėją, veikia bei nagrinėti nuolaidos apribojimo veiksmai apėmė visą Lietuvos 
Respublikos teritoriją, taip pat įvertinusi prekės – organizuotos kelionės – pobūdį ir kad 
ji yra susijusi su asmenų kelionėmis kertant valstybių narių sienas (su kitomis valstybė-
mis), pagrįstai nustatė, kad nagrinėjami UAB „Eturas“ ir kelionių agentūrų konkurenciją 
ribojantys suderinti veiksmai galėjo paveikti prekybą tarp valstybių narių, todėl pagrįs-
tai nustatė, kad pareiškėjas pažeidė ne tik Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 
punkto, bet ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

97. Bauda buvo apskaičiuota vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, t. y. už drau-
džiamus susitarimus ūkio subjektams skiriamos piniginės baudos iki 10 procentų ben-
drųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais dydis. Paskirta bauda yra proporcinga 
ir teisinga. Pareiškėjas neįrodė priežastinio ryšio tarp procedūrų pažeidimo ir nutarimo 
turinio. Be to, sprendimo atidėjimas vėlesniam Konkurencijos tarybos posėdžiui niekaip 
nepaveikė pareiškėjo teisės į gynybą. Priešingai, nei teigia pareiškėjas, jam buvo suteikta 
replikos teisė. 

98. Pabrėžė, kad jei būtų laikoma, kad Konkurencijos taryba padarė procedūrinių 
pažeidimų, bet kuriuo atveju tai nesudarytų pagrindo naikinti Konkurencijos tarybos 
nutarimą, nes pareiškėjo pateikti argumentai dėl tariamai Konkurencijos tarybos pažeis-
tų jos teisių nepatvirtina ir neįrodo, jog ankstesnis nutarimo priėmimas būtų lėmęs kito-
kį kelionių agentūrų ir UAB „Eturas“ veiksmų vertinimą, nei yra padarytas nutarime. 

99. Pareiškėjas UAB „Litamicus“ kreipėsi į teismą ir prašė: 1) panaikinti 
Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį dėl UAB „Litamicus“, t. y. kur Taryba nutarė pripa-
žinti, kad pareiškėjas pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei 
SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus (Nutarimo rezoliucinės dalies 1 p. tiek, kiek tai 
susiję su pareiškėjo teisėmis ir pareigomis); 2) panaikinti paskirtą 58 600 Lt piniginę bau-
dą (Nutarimo rezoliucinės dalies 2 p. tiek, kiek tai susiję su pareiškėjo teisėmis ir pareigo-
mis); 3) panaikinti įpareigojimą per 5 dienas nuo Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punk-
te nustatytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Tarybai ir pateikti tai patvirtinančius 
įrodymus (Nutarimo rezoliucinės dalies 4 p. tiek, kiek tai susiję su pareiškėjo teisėmis ir 
pareigomis) (19 t., b. l. 1–5, 123–129).

100. Paaiškino, kad prisitaikyti prie konkurencinės aplinkos įstatymai nedrau-
džia ir neįpareigoja pranešti konkurentams apie savo nesutikimą dėl to, kad jie galimai 
riboja galimybes konkuruoti. E-TURAS sistemos pagrindinė paskirtis yra ne nuolaidų 
ribojimas, o siekis suteikti vartotojui kuo didesnę pasirinkimo galimybę toje pačioje vir-
tualioje erdvėje, o tai yra savaime konkurenciją skatinantis veiksnys. Todėl dalyvavimas 
E-TURAS sistemoje savaime negali reikšti, kad yra ribojama konkurencija. Tam, kad da-
lyvavimas minėtoje sistemoje reikštų konkurencijos ribojimą, būtina, kad sistemoje ne 
tik būtų įvesta nuolaidų ribojimo funkcija, bet apie tokį ribojimą turi būti žinoma ar pri-
valoma žinoti visiems dalyviams ir kad dalyviai nepasitrauktų. Pareiškėjo teigimu, šiuo 
atveju nebuvo būtinų sąlygų visumos: veiksmų derinimo, nuolaidų faktinio ribojimo ir 
priežastinio ryšio tarp jų, pareiškėjas nesiekė ir neįgyvendino tokių tikslų jokia veikla.

101. Nutarimu buvo nepagrįstai išplėsta tariamo pažeidimo apimtis, kadangi sude-
rinti veiksmai nepagrįstai kvalifikuoti sutartims, sudarytoms ne per E-TURAS sistemą, 
neištyrus, kaip ir kodėl laikytina, kad kelionių agentūros derino veiksmus ir dėl pardavi-
mų ne per E-TURAS sistemą. Pareiškėjo teigimu, tyrimas buvo atliktas atmestinai, jai ša-
bloniškai pritaikant kitoms kelionių agentūroms nustatytas aplinkybes be detalesnio tyri-
mo. Be to, pareiškėjas nedalyvavo apklausoje dėl nuolaidos dydžio nustatymo. Pareiškėjas 
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nei dalyvavo sudarant, nei vykdė draudžiamą susitarimą: jis nederino nuolaidų ribojimo, 
apie jų taikymą nebuvo pranešta, pareiškėjas per E-TURAS sistemą sudarė vos tris san-
dorius. Pareiškėjo teigimu, jis neinicijavo, nedalyvavo jokiuose kelionių agentūrų susira-
šinėjimuose, susitikimuose, apklausose, savo svetainėje neskelbė apie 3 proc. dydžio nuo-
laidų taikymą. Pareiškėjas objektyviai neturėjo galimybės gauti 2009 m. rugpjūčio 27 d. 
pranešimą apie automatinį nuolaidų ribojimą, nes licencijos sutartį sudarė tik 2009  m. 
rugpjūčio 26 d., E-TURAS sistemą įsidiegė tik 2009 m. spalio pirmoje pusėje, o ja nau-
dotis pradėjo tik nuo 2010 m. sausio mėn. Atsakovas tyrimą nutraukė tų kelionių agen-
tūrų atžvilgiu, kurios negavo 2009  m. rugpjūčio 27  d. pranešimo, tačiau dėl pareiškėjo 
tyrimas buvo nenutrauktas tik todėl, kad formaliai sutartis su E-TURAS sudaryta viena 
diena anksčiau (2009  m. rugpjūčio 26  d.). Pareiškėjo veiksmai, kuriais nuolaidos buvo 
derinamos su klientais, atsižvelgiant į jų suminę, bet ne procentinę išraišką, rodo pareiš-
kėjo valią prieštarauti nuolaidų ribojimo veiksmams. Tyrimo metu buvo visiškai neverti-
nami nei pareiškėjo paaiškinimai, nei kiti įrodymai. Atsakovas nepagrįstai taikė Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo precedentus, nes jų ratio decidendi nesutampa su šios bylos 
aplinkybėmis. Europos Sąjungos konkurencijos imperatyvai netaikytini šioje byloje, nes 
nepagrįstai konstatuota, kad pareiškėjo ir kitų kelionių agentūrų veiksmai turėjo įtakos 
prekybai tarp ES valstybių narių, kadangi kelionių agentūrų apyvartos, vertinant ES mas-
tu, yra nedidelės, o Lietuvos rinka yra pakankamai maža.

102. Taryba neteisingai apskaičiavo pareiškėjui bazinę baudą, nepagrįstai ne-
vertino Vyriausybės 2012  m. sausio 18  d. nutarimo Nr.  64 „Dėl sankcijų nustatymo“  
14 punkte nustatytų baudos netaikymo atvejų, kadangi pareiškėjas iš kelionių, parduo-
tų per E-TURAS sistemą, uždirbo mažiau nei 5 proc. visų savo pajamų. Pareiškėjas nei 
inicijavo, nei kurstė kitus daryti konkurencijos teisės pažeidimus, teikė Tarybai prašomą 
informaciją, jo veikla nepaveikė ir negalėjo paveikti konkurencijos rinkoje. Pareiškėjas iki 
2010 m. kovo pabaigos sudarė 3 sandorius, kurių bendra vertė yra 12 722,03 Lt, o visos 
pareiškėjo pajamos (komisiniai) – 1 027,28 Lt. Mano, kad bauda turėjo būti skaičiuojama 
nuo šios sumos. 

103. Pareiškėjas teigė, kad E-TURAS sistema nebuvo jo prioritetinis pardavimų 
kanalas, sistema buvo naudojama tik reklamos tikslais.

104. Atsakovas Taryba, atsikirsdamas į skundą, prašė UAB „Litamicus“ skundą 
atmesti. Atsiliepime (18  t., b.  l. 59–65, 19  t., b.  l. 91–106) paaiškino, kad taikyti 3 proc. 
nuolaidą kelionėms (t. y. protingai prisitaikyti prie konkurentų) savaime nėra draudžia-
ma, tačiau toks nuolaidos dydis turi nusistovėti veikiant normaliems rinkos dėsniams. 
Pareiškėjas suprato nuolaidos ribojimo antikonkurencinį poveikį bei suvokė, kad jam 
toks ribojimas yra naudingas. Jei kelionių agentūra būtų išreiškusi nepasitenkinimą, būtų 
nutraukusi sutartį su UAB „Eturas“ bei nebesinaudotų E-TURAS sistema, o jai ir admi-
nistratoriui UAB „Eturas“ nepavykus rasti sprendimo, galėjo kreiptis į Tarybą. Pareiškėjo 
manymas, kad savo veiksmais nepažeidžia Konkurencijos įstatymo reikalavimų, nereikš-
mingas, kadangi nėra būtina nustatyti, kad ūkio subjektas sąmoningai suprastų, kad 
pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį ar SESV 101 straipsnį. Šiuo atveju konku-
renciją ribojančių suderintų veiksmų tikslas buvo tas, kad E-TURAS sistemoje apribo-
jus galimybę kelionių agentūroms pritaikyti nuolaidą savo nuožiūra, jos prarado spren-
dimų dėl kainos nustatymo nepriklausomumą. Net ir teigdamas, kad per E-TURAS 
sistemą nepardavė kelionių, pareiškėjas vis tiek naudojosi šia sistema, neišreiškė ketinimo 
nutraukti sutartį su UAB „Eturas“, kas mėnesį mokėjo administratoriui užmokestį. Dėl 
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pareiškėjo teiginių, kad Taryba netyrė kelionių pardavimo biure aplinkybių, paaiškina, 
kad Taryba Nutarimo 1.2 dalyje išsamiai įvertino kelionių pardavimo būdus ir ypatu-
mus. Atskiri kelionių pardavimo kanalai (biure ir internetu) tarpusavyje yra itin susiję, 
vienas kitą papildantys ir naudojami kartu, netgi įsigyjant tą pačią kelionę, todėl nuo-
laidų apribojimas viename iš jų darė įtaką parduodant keliones ir kitu kanalu, net tada, 
kai E-TURAS sistema buvo naudojama pasyviai ar per ją parduodama nedaug kelionių. 
Todėl Taryba tyrime pagrįstai neišskyrė kelionių pardavimo per E-TURAS sistemą ir ki-
tais kanalais. 

105. Atsakydama į pareiškėjo argumentą, kad jis nedalyvavo apklausoje, Taryba 
paaiškino, kad visos tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės buvo vertinamos siste-
miškai, o ne atskirai viena nuo kitos, ir nė viena iš jų savaime nebuvo vertinama kaip 
konkurencijos teisės pažeidimas. Vien dalyvavimas apklausoje, ar pranešimo gavi-
mas nebuvo vertinamas kaip konkurencijos teisės pažeidimas. Pareiškėjas, atsakyda-
mas į Tarybos 2010  m. gruodžio 23  d. paklausimą Nr.  (2.1-23)6V-2516, nurodė, kad 
UAB „Litamicus“ E-TURAS sistema naudojasi nuo 2009  m. liepos 24  d. Patikrinimo 
metu UAB „Litamicus“ patalpose buvo rasta 2009  m. rugpjūčio 26  d. sudaryta UAB 
„Litamicus“ ir UAB „Eturas“ sutartis dėl naudojimosi E-TURAS sistema. Kaip matyti iš 
pareiškėjo susirašinėjimo per „Skype“ programą su UAB „Eturas“ direktoriumi, 2009 m. 
rugsėjo mėnesį pareiškėjas gavo kelionių užsakymų internetu, taigi E-TURAS sistema 
pareiškėjo svetainėje tuo metu jau veikė. Sisteminis pranešimas apie nuolaidos ribojimą 
E-TURAS sistemoje nebuvo vienintelė galimybė pareiškėjui ir kitoms agentūroms suži-
noti apie nuolaidos ribojimą. Tai, kad pareiškėjo interneto svetainėje nebuvo skelbta apie 
taikomą 3  proc. nuolaidų ribojimą, nepaneigia fakto, kad dėl nuolaidų dydžio tarp ke-
lionių agentūrų, įskaitant pareiškėją, buvo derinami veiksmai. Nuolaidos ribojimas buvo 
nustatytas techninėmis priemonėmis pačioje E-TURAS sistemoje. Tiek iš pareiškėjo pa-
aiškinimų, tiek iš kelionių pardavimo ataskaitos akivaizdu, kad pareiškėjas, net ir negavęs 
ar nesusipažinęs su sisteminiu pranešimu, žinojo apie nuolaidos apribojimą E-TURAS 
sistemoje ir praktikoje taikė būtent tokį nuolaidos dydį, koks buvo techniškai nustatytas 
E-TURAS sistemoje – 3 procentus. Dėl pareiškėjo argumento, kad pareiškėjas nenusta-
tė bazinės ar papildomos nuolaidos, bet taikė bendrą nuolaidą atsižvelgęs į suminę, o ne 
procentinę išraišką, Taryba paaiškino, kad, apribojus bazinės nuolaidos taikymo galimy-
bes, agentūroms galėjo išlikti galimybių pritaikyti papildomas nuolaidas lojaliam klien-
tui. Tačiau tai neturi reikšmės, nes per E-TURAS sistemą buvo ribojamas būtent bazinės 
nuolaidos dydis. Taryba Nutarimą priėmė įvertinusi visas tyrimo metu nustatytas aplin-
kybes, atsižvelgdama į ūkio subjektų pateiktus paaiškinimus bei įrodymus. Taryba tyrimo 
metu kelis kartus kreipėsi į pareiškėją, prašydama pateikti paaiškinimus bei juos pagrin-
džiančius dokumentus, be to, jis pats turėjo galimybę savo iniciatyva tokius paaiškinimus 
pateikti bet kurioje tyrimo stadijoje. Pareiškėjui buvo suteikta galimybė pasisakyti per 
Tarybos posėdį. Vis dėlto jis Tarybai nepateikė paaiškinimų, kuriuos pateikė teismui pa-
tikslintame skunde.

106. Dėl pareiškėjo argumento, kad sankcija jam neturėjo būti taikoma, nes per 
E-TURAS sistemą jis gavo mažiau nei 5  proc. pajamų, Taryba paaiškina, kad skirtingi 
kelionių pardavimo kanalai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, todėl nustatant pardavimų 
vertę buvo skaičiuojamos visos su organizuotų kelionių pardavimu susijusios pajamos. 
Apskaičiuodama pardavimų vertę, Taryba vadovavosi kelionių agentūrų pateiktais duo-
menimis. Pagal pareiškėjo paaiškinimus ir jo pateiktą buhalterinę pažymą nėra visiškai 
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aišku, nuo kokios sumos Taryba turėtų skaičiuoti baudą, todėl Taryba, vadovaudamasi 
Baudos dydžio nustatymo aprašo 6 punktu, baudą apskaičiavo pagal pareiškėjo pirminia-
me atsakyme pateiktą kelionių pardavimo pajamų sumą – 502 000 Lt. Baudos dydis, atsi-
žvelgiant į dalyvavimo trukmę, UAB „Litamicus“ nebuvo nei didinamas, nei mažinamas. 
Pats pareiškėjas savo iniciatyva jokios tyrimui reikšmingos informacijos nepateikė, todėl 
tai nebuvo vertinama kaip jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Dėl pareiškėjo teiginių, 
kad jis nei kurstė, nei inicijavo kitus ūkio subjektus daryti pažeidimus, Taryba paaiški-
no, kad šios aplinkybės nelaikytinos atsakomybę lengvinančiomis ar sunkinančiomis. 
Be to, nagrinėjamu atveju jokių išskirtinių aplinkybių, susijusių su pareiškėjo pasyvumu, 
nustatyta nebuvo, o pats pažeidimo pobūdis lėmė, kad būtent pasyvumu ūkio subjektai, 
įskaitant pareiškėją, išreiškė valią, derindami veiksmus. Nustatant baudą buvo atsižvelgta 
į pasyvų pažeidimo pobūdį ir nustatytas mažiausias galimas baudos dydis. Susitarimas 
yra vertinamas pagal objektyvų tikslą, nors ūkio subjektai galėjo turėti kitų, net ir teisėtų, 
tikslų.

107. Pareiškėjas UAB „Megaturas“ skunde (22  t., b.  l.  1–11) prašė panaikin-
ti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį dėl pripažinimo, kad kelionių agentūra  
UAB „Megaturas“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei 
SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir panaikinti paskirtą 2  090  700  Lt baudą 
(Nutarimo rezoliucinės dalies 2.19 p.).

108. Paaiškino, kad Nutarimas nepagrįstas faktiniais duomenimis ir teisės aktų 
normomis, Nutarime pritaikyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prakti-
ka skiriasi faktinėmis aplinkybėmis nuo nagrinėjamos bylos. Pareiškėjas nesutinka su 
Tarybos teiginiu, kad jis dalyvavo apklausoje dėl nuolaidų dydžio ribojimo, kadangi ke-
leto elektroninių laiškų su kvietimu balsuoti apklausoje išsiuntimas pareiškėjo vadybinin-
kui negali būti laikomas pareiškėjo dalyvavimu apklausoje. Pareiškėjas neigia bendravęs 
su kitomis jam artimas paslaugas teikiančiomis įmonėmis nuolaidų klausimais nei tie-
siogiai, nei per E-TURAS sistemą. Pareiškėjas yra pakankamai išplėtojęs savo veikloje 
taikomą nuolaidų sistemą nuo 1 iki 7 procentų. Pareiškėjo teigimu, jo tinklalapyje nebu-
vo skelbiama apie 3 procentų nuolaidą, bet visu tiriamuoju laikotarpiu iki 2012 m. gegu-
žės mėnesio buvo užrašas: „Tik čia mega nuolaidos“. Kelionių pardavimas internetu per 
UAB „Tez Tour“ tinklalapį buvo labai nedidelis, todėl pareiškėjas neskyrė reikiamo dė-
mesio nuolaidų dydžio kontrolei šiame segmente ir nekontroliavo jo raidos. Tiriamuoju 
laikotarpiu (2009 m. gruodžio mėnesį) pareiškėjas vykdė didelę akciją, kurios metu buvo 
siūloma visoms bendrovės „Tez Tour“ organizuotoms kelionėms 7 proc. nuolaida. O per 
tiriamąjį laikotarpį pareiškėjas elektroniniu būdu pardavė iš viso 109 keliones, iš kurių  
8 buvo pritaikytos didesnės nei 3 proc. nuolaidos. Todėl, pareiškėjo manymu, nagrinė-
jamu atveju reikėjo skirti pareiškėjo parduotas keliones elektroniniu būdu per UAB „Tez 
Tour“ puslapį, kurių pareiškėjas neturėjo galimybės kontroliuoti, bei UAB „Megaturas“ 
puslapį. Kadangi pareiškėjo internetu parduotos kelionės sudarė tik nedidelę dalį, jam 
nepagrįstai buvo nepritaikyta de minimis taisyklė. Be to, atsakovas turėjo atsižvelgti į tai, 
kad pareiškėjas, platindamas UAB „Tez Tour“ programas, neturėjo ir neturi jokios gali-
mybės rinktis alternatyvų paslaugos tiekėją, nes E-TURAS yra unikali ir vienintelė siste-
ma. Be to, pareiškėją įdiegti šią sistemą paskatino ne ekonominės priežastys, bet tai, kad 
internetinės prekybos turizmo produktais plėtra turi poveikio skatinant techninę pažan-
gą, ir tai, kad leis vartotojams gauti papildomą naudą ir patogumą (KĮ 6 str.).

109. Pareiškėjas nesutinka su paskirtos sankcijos pagrįstumu dėl nepakankamo jo 
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individualizavimo ir dėl bendrųjų metinių pajamų sampratos. Taryba, skirdama baudą, 
neatsižvelgė į tai, kad konkurentai tarpusavyje nesitarė, o prekės tiekėjas atitinkamoje 
rinkoje nustatė ne galutinę kainą, o nuolaidos ribą, t. y. kainos dalį, todėl maksimalaus 
dydžio bauda šiuo atveju neatitinka teisės aktų reikalavimų, yra nepagrįsta, neteisinga ir 
neproporcinga. Pareiškėjo teigimu, individualizuodama baudą, Taryba neatsižvelgė į tai, 
kad pareiškėjas nėra ir nebuvo draudžiamo susitarimo iniciatorius, savarankiškai nesie-
kė ir neįgyvendino konkurenciją ribojančių veiksmų, bendradarbiavo su Taryba tyrimo 
metu. Taryba apskaičiuodama baudą neįvertino ir neatskyrė kitų paslaugų pardavimų 
vertės. Ji net neprašė pareiškėjo pateikti jos gautų pajamų struktūrizacijos, pareiškėjui ne-
buvo suteikta teisė susipažinti su tyrimo išvadomis ir raštu pateikti paaiškinimus, todėl 
paskirtos sankcijos yra nepagrįstos.

110. Atsakovas Taryba, atsikirsdamas UAB „Megaturas“ į skundą, prašė jį atmesti. 
Atsiliepime (22  t., b.  l.  85–99) paaiškino, kad pagrįstai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktika, nes nėra reikalavimo, kad bylų aplinkybės būtų visiš-
kai analogiškos. Nutarime yra detaliai aprašytos faktinės aplinkybės, pateiktas jų verti-
nimas bei aiškiai įvardytos teisės normos ir motyvai, kuriais grindžiama Nutarime pada-
ryta išvada. Visos nutarime nurodytos faktinės aplinkybės buvo vertinamos sistemiškai 
ir vien dalyvavimas apklausoje nebuvo vertinamas kaip konkurencijos teisės pažeidimas. 
Bendrovės vidinės organizacinės struktūrinės problemos šiuo atveju nėra reikšmingos. 
Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, susijusios su ribotomis galimybėmis daryti įtaką kelio-
nių pardavimo sąlygoms, kai kelionės parduodamos per UAB „Tez Tour“ interneto tin-
klalapį, galėtų būti atskiro tyrimo objektas, jei būtų pagrindas įtarti, kad dėl to gali būti 
pažeidžiami konkurencijos teisės reikalavimai. Dėl pareiškėjo argumentų, kad pardavi-
mai per E-TURAS sistemą nebuvo dideli, nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys nuolai-
dų kontrolei, paaiškina, kad kelionių agentūros ir UAB „E-Turas“ atliko konkurenciją ri-
bojančius veiksmus, kurių neigiamos pasekmės konkurencijai yra preziumuojamos ir jų 
vertinti papildomai nėra būtina. Suderinti veiksmai (susitarimas dėl kainos) šiuo atveju 
yra vertinami pagal objektyvų tikslą, nors ūkio subjektai galėjo turėti kitų, net ir teisė-
tų, tikslų. Be to, nors pareiškėjas teigia, kad sistema nebuvo jo prioritetinis pardavimų 
kanalas, vis tiek ja naudojosi, nenutraukė sutarties su UAB „Eturas“ ir mokėjo mokestį 
už naudojimąsi ja, vadinasi, sistema buvo patogi ir priimtina pareiškėjui. Tai, kaip pats 
ūkio subjektas vertina savo vykdomą veiklą, kaip skirsto prioritetines veiklos sritis, ne-
paneigia jo pareigos laikytis teisės aktų reikalavimų. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką, nebūtina nustatyti, kad pažeidimas atnešė ūkio subjektui neteisėtos 
naudos. Dėl pareiškėjo argumentų, kad jis taiko įvairias nuolaidas, paaiškino, kad nusta-
čius bazinį nuolaidos dydį buvo suderintas bendras atskaitos taškas, o agentūros turėjo 
galimybes pasinaudoti kitais nuolaidų instrumentais. Be to, po nuolaidos apribojimo 
E-TURAS sistemoje pareiškėjo taikomos nuolaidos pasikeitė, t. y. pagal pareiškėjo pateik-
tus dokumentus, jis kelionėms 2009 m. rugpjūčio mėnesį taikė vien tik 4 proc. nuolai-
dą, o kelionėms nuo rugsėjo mėnesio taikyta vien tik 3 proc. nuolaida. UAB „Megaturas“ 
tinklalapyje buvo skelbiama apie 3 proc. nuolaidos taikymą ir, pabandžius užsakyti ke-
lionę, tokia nuolaida ir buvo pritaikoma. Dėl de minimis taisyklės pritaikymo Taryba pa-
aiškina, kad kelionių agentūrų suderinti veiksmai, kurių tikslas konkurencijos ribojimas, 
pagrįstai nelaikyti mažareikšmiais ir laikyti nepatenkančiais į Konkurencijos įstatymo 5 
straipsnio išimtį. Tai, kad nebuvo alternatyvų E-TURAS sistemai, nepateisina pareiškėjo 
dalyvavimo suderintuose veiksmuose. Jis galėjo išreikšti savo nepasitenkinimą ribojimu,  
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nutraukdamas sutartį su UAB „Eturas“ bei nesinaudodamas sistema. Be to, galėjo inves-
tuoti į naujos ir savarankiškos sistemos kūrimą. 

111. Dėl sankcijos dydžio paaiškino, kad kelionių pardavimo kanalai yra glaudžiai 
tarpusavyje susiję, todėl nustatant pardavimų vertę buvo skaičiuojamos visos su kelionių 
pardavimu susijusios pajamos. Apskaičiuodama pardavimų vertę, Taryba vadovavosi pa-
ties pareiškėjo pateiktais duomenimis. Pareiškėjas klaidingai teigia, kad Taryba iš jo ne-
prašė pajamų struktūros, tai ji padarė 2010 m. gruodžio 23 d. raštu, 2011 m. rugpjūčio 
19 d. raštu, 2011 m. lapkričio 2 d. raštu bei siųsdama tyrimo išvadas. Baudos dydis pa-
reiškėjui, atsižvelgiant į jos dalyvavimo pažeidime trukmę (7 mėnesiai), nebuvo nei didi-
namas, nei mažinamas. Bendradarbiavimas, kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė, ver-
tintina tik tada, kai ūkio subjektas savo iniciatyva ir viršydamas Konkurencijos įstatyme 
nustatytą pareigą pateikti Tarybos pareikalautą informaciją, atliko veiksmus, siekdamas 
padėti Tarybai išsiaiškinti su byla susijusias aplinkybes. Nustačius, kad pareiškėjas nebu-
vo pažeidimo iniciatorius, bauda jam buvo nedidinama. 

112. Pareiškėjas UAB „Neoturas“ skunde (50 t., b. l. 1–12, 72–83) prašė panaikinti 
Tarybos nutarimą, priimtą UAB „Neoturas“ atžvilgiu, ir kreiptis į Europos Komisiją, kad 
ši pareikštų nuomonę dėl susitarimo vertinimo SESV 101 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų 
konkurencijos teisės normų požiūriu, bei priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. 

113. Kad būtų galima pritaikyti atsakomybę, turėjo būti nustatyta šių aplinkybių 
visuma: susitarimo dalyviai yra konkurentai toje pačioje atitinkamoje rinkoje, sudarytas 
susitarimas bei susitarimas yra ribojantis konkurenciją tiesiogiai ar netiesiogiai nusta-
tant (fiksuojant) tam tikros prekės kainas. Šiuo atveju atsakovas neteisingai ir nepagrįstai 
vertina pareiškėjus kaip konkurentus. UAB „Eturas“ ir kelionių agentūrų veikla skiriasi, 
todėl jos nesusiduria ir negali susidurti su tarpusavio konkurencija. Sprendimą vykdyti 
apklausą priėmė bendrovė „Eturas“, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad laiš-
kas su prašymu balsuoti buvo siųstas UAB „Neoturas“, kad ji jį perskaitė ir kad būtų bal-
savusi. Bazinės nuolaidos ribojimas buvo įvestas UAB „Eturas“ iniciatyva ir sprendimu, 
neatsižvelgus į kitas mokėjimo agentūras. Bendrovės „Eturas“ sistema yra išimtinai jos 
nuosavybė, todėl ji turi teisę nevaržomai, savo iniciatyva ir nuožiūra programuoti savo 
sistemą, nustatyti jos funkcionavimo sąlygas, siekdama, kad toks produktas būtų patrau-
klus klientams. Nors bendrovė „Eturas“ automatiškai apriboja maksimalią bazinę nuo-
laidą, tačiau nustatė galimybę taikyti lojalumo nuolaidą, kurios „lubos“ nebuvo nustaty-
tos. Pareiškėjas neprieštaravo bendrovės „Eturas“ atliktiems veiksmams, susijusiems su 
sistemos funkcionavimo pakeitimu, nes buvo taikoma lojalumo nuolaida, kuria galėjo 
pasinaudoti kiekvienas pareiškėjo klientas. Kelionėms, parduodamoms internetu, galėjo 
būti taikomos dviejų rūšių tarpusavyje glaudžiai susijusios ir viena kitą papildančios nuo-
laidos – bazinė nuolaida iki 3 proc. dydžio ir lojalaus kliento nuolaida. Lojalaus kliento 
nuolaidos dydis neribojamas ir gali būti suteikiamas bet kuriam vartotojui, išsiuntus lo-
jalaus kliento kodą. Šią nuolaidą, parduodama keliones internetu, galėjo taikyti bet kuri 
kelionių agentūra, kuri buvo sistemos naudotoja, dėl nuolaidos dydžio spręsdama viena-
šališkai. Bazinė ir lojalaus kliento nuolaidos galėjo būti tarpusavyje sumuojamos, todėl 
vartotojui, įsigijusiam kelionę internetu per bendrovės „Eturas“ administruojamą siste-
mą, galėjo būti pritaikyta didesnė nei 3 procentų dydžio nuolaida.

114. Nesutiko su atsakovo nustatyta pažeidimo trukme, nurodo, kad per 
2011  m. rugpjūčio 30  d. apklausą pateikti UAB „Eturas“ direktoriaus Jasaičio žodiniai  
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paaiškinimai bei 2011  m. rugsėjo 19  d. rašytiniai paaiškinimai patvirtina, kad 3  proc. 
bazinės nuolaidos nustatymas buvo atliktas laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 
2009  m. gruodžio mėnesio pabaigos. O Taryba rėmėsi bendrovės „700LT“ atstovo pa-
aiškinimais, kurie nepagrįsti jokiais įrodymais. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo išvada, 
kad nuolaidos apribojimo veiksmai apėmė visą Lietuvos Respublikos teritoriją atitinka-
moje rinkoje. Taryba visiškai neanalizavo kelionių agentūrų, taip pat ir pareiškėjo veiklos 
zonos, atskleidžiančios jų veiklos mastą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nepagrįsta lai-
ko atsakovo išvadą, jog naudojimasis elektroninėmis ryšio priemonėmis lemia tai, kad 
kelionių agentūra, dirbanti viename ar keliuose iš miestų, gali jas pasiūlyti ar parduoti 
vartotojams visoje Lietuvos Respublikoje, kadangi tokia atsakovo išvada grindžiama tik 
prielaidomis, nedarant jokių skaičiavimų / faktų. Nepagrįstomis laiko ir atsakovo išvadas, 
kad kelionių agentūrų veikla vien pagal prekės pobūdį yra susijusi su kitomis valstybė-
mis, nes atsakovas remiasi prielaidomis preziumuodamas, kad, nusipirkęs kelionę, varto-
tojas dažniausiai keliauja į užsienio valstybes, įskaitant valstybes nares, tačiau Nutarime 
ne tik nekonstatuoja, bet ir apskritai nenustato ir nevertina, į kokias valstybes nares buvo 
parduodamos kelionės, koks parduotų kelionių į valstybes nares skaičius, palyginti su ke-
lionių pardavimais į kitas trečiąsias šalis. Todėl mano, kad nepagrįstai nustatytas SESV 
101 straipsnio pažeidimas. 

115. Pareiškėjas nesutiko su baudos dydžio nustatymu, nes bendrovė „Neoturas“ 
buvo tik tarpininkė, pardavinėjusi kelionių organizatoriaus organizuojamas keliones per 
E-TURAS sistemą, todėl jos pajamas sudaro tik komisinis atlygis, gaunamas už kiekvie-
ną parduotą kelionę, atskaičius iš komisinio atlygio turistui pritaikytą nuolaidą. Mano, 
kad skirtumas tarp kelionės kainos ir komisinio atlygio (atskaičius nuolaidą) negali būti 
laikomas kelionių agentūros pajamomis, nes ši suma traktuojama kaip įplaukos, kurios 
yra pervedamos kelionių organizatoriui, kurio vardu buvo parduota kelionė. Pažymėjo, 
kad laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2009 m. gruodžio mėnesio per E-TURAS 
sistemą pritaikius ne didesnę kaip 3  proc. nuolaidą pardavė tik 7 keliones, kurių ben-
dra vertė 17 379,83 Lt, o gautas komisinis atlygis, atskaičius nuolaidą, – 1 635,59 Lt. Iki 
Nutarime nurodyto 2010 m. kovo mėnesio pardavė 22 keliones už 70 010,97 Lt, gautas 
komisinis atlygis – 6 498,08. Mano, kad, baudą apskaičiavus nuo visų 2010 m. gautų paja-
mų, neteisingai vertinant pačias pajamas, pažeidžiamos Aprašo nuostatos, proporcingu-
mo principas. Net ir tuo atveju, jeigu bauda būtų skaičiuojama nuo visų pajamų (komiso, 
likusio po pritaikytos nuolaidos), gautų 2010 m. iš kelionių pardavimo per E-TURAS sis-
temą, skaičiuojant, kad pažeidimas truko ne ilgiau kaip 7  mėn., imant 20  proc. nusta-
tytos pajamų vertės dalies ir netaikant lengvinančių aplinkybių, galėjo būti paskirta ne 
didesnė kaip 1 195,82 Lt (10 249,89 (pajamos iš veiklos, susijusios su pažeidimu) × 7 / 12 
× 20 / 100 × 1) bauda. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad per E-TURAS sistemą yra par-
duodamos tik kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ kelionės, todėl, jeigu skaičiuoja-
mos netiesiogiai su pažeidimu susijusios pajamos, joms galėtų būti priskirtos tik pajamos 
už kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ kelionių pardavimą pareiškėjo biuruose. 
Todėl, jei bauda būtų skaičiuojama nuo visų tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susi-
jusių pajamų (komiso, likusio po pritaikytos nuolaidos), gautų 2010 m. iš kelionių par-
davimo (per E-TURAS sistemą ir ne per E-TURAS sistemą, bet parduodant tik kelionių 
organizatoriaus UAB „Tez Tour“ keliones, galėjo būti paskirta ne didesnė nei 17 965,03 Lt 
(153 985,96 (pajamos iš veiklos, susijusios su pažeidimu) × 7 / 12 × 20 / 100 × 1).
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116. Atsakovas Taryba su pareiškėjo „Neoturas“ skundu nesutiko, prašė jį atmesti. 
Atsiliepime (12  t., b.  l. 71–95) paaiškino, kad pareiškėjas nepagrindžia jokiais faktiniais 
duomenimis ar argumentais teiginio, kodėl jis neturėtų būti laikomas konkurentu ben-
drovei „Eturas“, kelionių organizatoriams. Pažymėjo, kad tyrimo metu nustatyta, jog ir 
pačios kelionių agentūros konkurentais pripažįsta kitus ūkio subjektus, organizuojančius 
ar parduodančius organizuotas keliones bei kitas turizmo paslaugas. Pareiškėjas nekon-
kuravo su kitomis kelionių agentūromis, teikiančiomis analogiškas paslaugas. Atsakovas 
teigė, kad nors bendrovė „Eturas“ nevykdo veiklos atitinkamoje rinkoje ir organizuotų 
kelionių nepardavinėja, vis dėlto jos vykdoma veikla yra tiesiogiai susijusi su kelionių 
agentūrų, parduodančių keliones internetu, veikla. Bendrovės „Eturas“ vykdoma veikla, 
platinant ir administruojant jos sistemą, suteikia kelionių agentūroms priemonę vykdy-
ti kelionių pardavimus internetu. Bendrovė „Eturas“, būdama suinteresuota mažesnių 
nuolaidų internetu parduodamoms kelionėms taikymu, taip pat imdamasi priemonių, 
kad sistemoje būtų nustatytas maksimalios nuolaidos dydžio ribojimas, savo elgesiu ne 
tik pritarė kelionių agentūrų suderintiems veiksmams, bet ir prie jų prisidėjo ir netgi 
juos organizavo. Tuo remdamasi Taryba pagrįstai pripažino, kad bendrovė „Eturas“ buvo 
kelionių agentūrų suderintų veiksmų netaikyti didesnių nei 3 procentų nuolaidų inter-
netu per sistemą parduodamoms kelionėms bendrininkė ir pati juose aktyviai dalyva-
vo. Konkurentų susitarimas nereiškia, kad kiti susitarime dalyvavę (nagrinėjamu atveju 
– veiksmus derinę), bet tiesiogiai nesantys konkurentais ūkio subjektai negali būti pri-
pažinti padarę pažeidimą, ypač jeigu jų vaidmuo susitarimo mechanizme rodo, kad jie 
tiesiogiai dalyvavo, o šiuo atveju ir inicijavo veiksmų dėl taikytinos nuolaidos dydžio de-
rinimą. Net jei tokių veiksmų sumanytojas buvo bendrovė „Eturas“, tai nepaneigia ke-
lionių agentūrų atliktų suderintų veiksmų nustatant maksimalią nuolaidos ribą. Kelionių 
agentūrų valiai suderinti buvo pasinaudota šia sistema bei jos teikiamomis vienodomis 
visoms kelionių agentūroms naudojimosi sąlygomis.

117. Bendrovės „Neoturas“ argumentai, kad apklausa dėl taikytinos nuolaidos dy-
džio buvo fiktyvi, nedaro įtakos išvadoms dėl kelionių agentūrų ir bendrovės „Eturas“ 
veiksmų derinimo. Tai, kad galbūt „Eturas“ iš tikrųjų neketino atsižvelgti ir neatsižvelgė į 
apklausos dėl taikytinos nuolaidos dydžio rezultatus, šiuo atveju neturi reikšmės, kadangi, 
nepaisant tokios apklausos, nuolaidų apribojimas buvo nustatytas sistemoje, o nepareišku-
sios prieštaravimo tokiems bendrovės „Eturas“ veiksmams kelionių agentūros pritarė nuo-
laidų ribojimui. Atsižvelgusi į bendrovės „Eturas“ direktoriaus P. J. paaiškinimus, kad jei 
pranešimas sistemoje siunčiamas, jį gauna visi sistemos nariai, bei tai, kad pas penkis sis-
temos narius toks pranešimas buvo rastas, padarė išvadą, kad sisteminis pranešimas buvo 
siųstas ir jį gavo / galėjo matyti visi tuo metu prisijungimą prie sistemos turėję ūkio subjek-
tai. Nuolaida sistemoje buvo apribota techninėmis priemonėmis, todėl apie nuolaidos ap-
ribojimą kiekviena kelionių agentūra galėjo sužinoti ne tik gavusi sisteminį pranešimą, bet 
ir pagal sistemos techninius pasikeitimus, apribojusius kiekvienos iš jų galimybes indivi-
dualiai keisti per sistemą parduodamų kelionių nuolaidos dydžius. Dėl pažeidimo trukmės 
paaiškino, kad rėmėsi ne tik paaiškinimais, bet ir faktų nustatymo protokoluose fiksavo, 
ar pažeidimas daromas, ar jau nutrauktas, praktiškai bandydama atlikti kelionės pirkimo 
veiksmus ir taip nustatydama, ar kelionių agentūros taiko fiksuotą 3 procentų dydžio nuo-
laidą. 2010 m. kovo 24 d. ir 2010 m. kovo 26 d. surašytų aktų ir jų priedų, šių aktų surašy-
mo dienomis kai kurių kelionių agentūrų interneto svetainėse vis dar buvo skelbiama infor-
macija, kad užsisakius kelionę internetu suteikiama papildoma 3 procentų nuolaida. 
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118. Aplinkybė, kad kai kurios kelionių agentūros, parduodamos keliones interne-
tu, galėjo pritaikyti ar pritaikydavo ir papildomas nuolaidas, kurios galėjo padidinti ben-
drą pritaikytos kelionei nuolaidos dydį, reikšmės kelionių agentūrų suderintų vertinimui 
neturi, nes bet kuriuo atveju per bendrovės „Eturas“ sistemą techninėmis priemonėmis 
buvo apribotas bazinės nuolaidos dydis. Nustačius bazinės nuolaidos dydį, pareiškėjas 
galėjo daryti įtaką tam vartotojui siūlytinos kainos dydžiui, nuo kurio galėjo būti taiko-
mos papildomos nuolaidos. Tyrimo metu nei bendrovė „Eturas“, nei kelionių agentūros 
nepateikė aiškių įrodymų, patvirtinančių, kada buvo panaikintas nuolaidos apribojimas 
sistemoje, nepateikė įrodymų, kad tokiam nuolaidos apribojimui buvo išreikštas priešta-
ravimas, todėl Taryba rėmėsi tyrimo metu surinkta informacija apie sistemos atitinkamų 
pakeitimų nustatymą ir jų pašalinimą bei informacija apie kelionių agentūrų naudojimo-
si šia sistema trukmę nuolaidos apribojimo laikotarpiu. 

119. Dėl poveikio prekybai tarp valstybių narių vertinimo, remdamasi Europos 
Komisijos pranešimu Nr. 2004/C 101/07 „Paaiškinimai dėl Sutarties 101 ir 102 straips-
niuose naudojamos sąvokos „poveikis prekybai“, pažymėjo, kad nebūtina įrodinėti, kad 
susitarimas darys ar daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, užtenka, kad yra 
tokio poveikio galimybė. Kelionių agentūros paaiškinimuose Tarybai pačios nurodė, kad 
vykdo savo veiklą Lietuvos Respublikoje. Be to, platinant keliones internetu, vartotojas, 
nesvarbu, kur jis yra, gali įsigyti kelionę. Kelionė bet kokiu atveju yra susijusi su kita vals-
tybe, kadangi keliaujantis asmuo vyksta iš vienos valstybės į kitą, todėl nagrinėti ūkio su-
bjektų veiksmai galėjo paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą.

120. Pareiškėjo prašymas kreiptis į Europos Komisiją yra nemotyvuotas, neturintis 
nei teisinio, nei faktinio pagrindo, todėl turi būti atmestas.

121. Atsakydamas į UAB „Neoturas“ argumentus dėl baudos pažymėjo, kad pareiš-
kėjui bauda skaičiuota pagal jos pateiktus duomenis – nuo 917  150  Lt. UAB „Neoturas“, 
pateikdama 2010 m. gautų pajamų struktūrą, nurodė, kad komisiniai už parduotas kelio-
nes sudaro būtent 917 150 Lt, todėl nepagrįstu laiko pareiškėjo argumentą, kad bauda buvo 
skaičiuota nuo bendrųjų metinių pajamų, gautų 2010 m. Pasyvus pareiškėjo vaidmuo nega-
li būti vertintinas kaip lengvinanti ar sunkinanti aplinkybė, o vertinama atskirai. Nėra jokio 
pagrindo jos pajamomis nelaikyti tų iš pardavimo gautų lėšų, ką vėliau pareiškėjas perveda 
kelionių organizatoriams ir pan. Priešingu atveju tektų diferencijuoti pajamų nustatymo 
principus, neatsižvelgiant į tai, kokiais civilinių santykių pagrindais vykdoma konkretaus 
ūkio subjekto ūkinė veikla, o toks diferencijavimas pažeistų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkes-
čių principus, tokio diferencijavimo nenustato ir jokie teisės aktai. Pareiškėjas atsakovui nu-
rodė komisinių iš parduotų kelionių pajamas, nuo kurių ir buvo skaičiuotas bazinis baudos 
dydis, todėl nėra pagrindo teigti, kad skirta bauda yra nepagrįsta, nes ji apskaičiuota pagal 
paties pareiškėjo pateiktą informaciją apie pajamas. UAB „Neoturas“ Tarybai nurodė, kad 
komisiniai už parduotas keliones sudarė 917 150 Lt, komisiniai už lėktuvo bilietus sudarė 
204 540 Lt, komisiniai už draudimus sudarė 22 473 Lt, o kitos pajamos – 46 277 Lt. O skun-
de pareiškėjas nepagrįstai nurodo kitokius duomenis apie gautas pajamas, pateikdamas tik 
pajamas, gautas už E-TURAS sistemoje parduotas keliones ar parduotas UAB „Tez Tour“ 
keliones, bei išskirdamas gautą komisinį atlyginimą. Dėl pareiškėjo argumentų, kad bauda 
turėjo būti skaičiuota nuo pajamų, gautų už kelionių pardavimą tik per E-TURAS sistemą 
arba gautų už parduotas UAB „Tez Tour“ keliones, pažymėjo, kad buvo skaičiuojamos su 
organizuotų kelionių organizavimu ir pardavimu susijusios pajamos, nes kelionių pardavi-
mo kanalai yra glaudžiai tarpusavyje susiję.
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122. Pareiškėjas UAB „Smaragdas travel“ skunde (34  t., b.  l.  1–22, 78–98) prašė:  
1) panaikinti Tarybos nutarimo dalį, kurioje bendrovė pripažinta pažeidusi 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei SESV 101 straipsnio 1 dalies 
reikalavimus; 2) panaikinti paskirtą 229 400 Lt baudą; 3) panaikinti įpareigojimą per 5 
dienas nuo Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nustatytos baudos sumokėjimo pra-
nešti apie tai Tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

123. Paaiškino, kad Taryba neįrodė suderintų veiksmų su kitomis kelionių agentū-
romis egzistavimo fakto, nes UAB „Eturas“ nėra pareiškėjo konkurentas, o su kitomis ke-
lionių agentūromis ji apskritai neturėjo jokių santykių. Be to, pareiškėją ir UAB „Eturas“ 
sieja vertikalus, o ne horizontalus santykis, kadangi UAB „Eturas“ teikia pareiškėjui priei-
gos prie internetinės kelionių paieškos ir užsakymų sistemos administravimo paslaugas. 
Taigi jas sieja ne konkurentų, o tiekėjo ir pirkėjo santykis, todėl pareiškėjas negali būti 
baudžiamas už dalyvavimą suderintuose veiksmuose su UAB „Eturas“, kadangi suderinti 
veiksmai yra galimi tik tarp konkurentų. Tarybos teigimu, internetu parduodamos orga-
nizuotos kelionės negali būti atskirtos nuo organizuotų kelionių, parduodamų biuruose, 
mano, jog pareiškėjo taikomos nuolaidos taip pat turi būti vertinamos visos, t. y. tiek tai-
komos internetinėje prekyboje, tiek prekiaujant biure.

124. Teigia, kad yra ne Konkurencijos įstatymo pažeidėjas, o dėl dominuojančio 
kelionių organizatoriaus piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi nukentėjęs ūkio su-
bjektas, kuriam yra padaryta žala, primetant nesąžiningas prekybos sąlygas. Taryba 
neištyrė kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ vaidmens, nenagrinėjo sąsajų tarp  
UAB „Eturas“ akcininko ir kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ darbuotojų,  
UAB „Tez Tour“ – UAB „Eturas“ – kelionių agentūrų ryšio. Nagrinėjamu atveju Taryba 
turėjo nustatyti Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimą, t.  y. piktnaudžiavimą 
dominuojančia padėtimi. Bendrovė „Eturas“ yra agentavimo santykiais susijusi su ke-
lionių organizatoriumi UAB „Tez Tour“, todėl nuolaidų ribojimų pareiškėjui ir kitoms 
kelionių agentūroms yra nesąžiningų pardavimo sąlygų primetimas. Taryba neįrodė 
pareiškėjo dalyvavimo suderintuose veiksmuose su kitomis kelionių agentūromis, todėl 
negalėjo konstatuoti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo. Be to, nepagrįstai 
nusprendė, jog pareiškėjo ir kitų kelionių agentūrų bei UAB „Eturas“ veiksmai tariamai 
turėjo poveikį prekybai tarp ES valstybių narių. Remdamasi Statistikos departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, mano, kad Lietuvos Respublikoje veikian-
čios kelionių agentūros negali daryti poveikio prekybai ES. Negali būti poveikio prekybai 
tarp ES valstybių narių, turint mažareikšmius atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo ro-
diklius ir suprantant, kad Vakarų Europoje yra milijoniniai turistų srautai. Lietuvos ma-
žareikšmiškumas taip pat yra akivaizdus, lyginant poilsinių kelionių turistų skaičius ES 
valstybėse narėse. Atkreipė dėmesį į tai, kad Taryba už tariamą dalyvavimą suderintuose 
veiksmuose nubaudė 30 kelionių agentūrų. Lietuvos Respublikoje 2011 m. veiklą vykdė  
330 kelionių agentūrų, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad tariami su-
derinti veiksmai apėmė visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Pareiškėjas ir kitos kelionių 
agentūros bei UAB „Eturas“ savo veiksmais negalėjo daryti poveikio prekybai ES, kadan-
gi šių kelionių agentūrų vaidmuo nėra svarbus, teikiant tarpvalstybines paslaugas, ir ne-
sudaro didelės ES bendrosios rinkos dalies.

125. Taryba Nutarime neteisingai apskaičiavo 229  400  Lt dydžio baudą, nes ap-
skaičiavo ne nuo su pažeidimu susijusių pajamų (kaip kad daugeliui kitų kelionių agen-
tūrų), o nuo bendrųjų pajamų iš kelionių pardavimo. Mano, kad Taryba baudą privalėjo 
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skaičiuoti tik nuo tarpininkavimo pajamų iš kelionių organizatorių kelionių pardavimo. 
Taryba galėjo skirti baudą, neviršijančią apytiksliai 19 000 Lt, net jei būtų pripažinta, kad 
Taryba teisingai apskaičiavo 20  proc. už pavojingumą, 7 mėnesius kaip pažeidimo tru-
kmę (161 438,40 × 20 proc. × 7 / 12 × 1 = 18 834,48). Tik gavusi Nutarimą suprato, kad 
Tarybai pateikė netikslius duomenis apie pajamas. Atsakovas, gavęs duomenis iš pareiš-
kėjo apie pajamas, nustatęs, kad pareiškėjas netiksliai suprato paklausimą ir pateikė ne-
pakankamai detalizuotą pajamų išskaidymą, privalėjo pareiškėjo paprašyti, kad duome-
nys būtų patikslinti. Taryba, remdamasi gero administravimo principu, privalėjo pateikti 
tokią užklausą dėl pajamų, kurios būtų naudojamos baudos bazei skaičiuoti, kad nekiltų 
abejonių dėl pateikiamos informacijos pobūdžio ir detalumo.

126. Be to, nepagrįstai buvo skaičiuojama bauda už 7 mėnesius, kadangi Tarybai 
nepavyko surinkti įrodymų apie 7 mėnesius tariamai vykusį pažeidimą. 2009  m. gruo-
džio mėnesį UAB „Eturas“ rezervacijų sistemoje įvedė papildomų nuolaidų langelius 
(lojalumo nuolaidas, agentūrų nuolaidas ir pan.), todėl pažeidimo pabaiga turėtų būti 
laikoma 2009  m. gruodžio mėnuo. Mano, kad Taryba privalėjo pasitelkti informaci-
nių technologijų ekspertus, kurie nustatytų, kada buvo pakeisti techniniai ribojimai 
E-TURAS sistemoje. Net jei ir būtų pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymą, mak-
simali bauda turėtų būti 313,91 Lt (18 834,48 (su tariamu pažeidimu susijusios pajamos) 
× 10 proc. (procentas už pažeidimo pavojingumą, įvertinus, kad SESV 101 straipsnio pa-
žeidimas nenustatytas) × 4 / 12 × 14).

127. Atsakovas Taryba su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime 
(34  t., b.  l.  161–181) paaiškino, kad pats pareiškėjas savo atsakyme Tarybai nuro-
dė, kad pagrindiniais konkurentais ir rinkos lyderiais laiko UAB „Baltic Clipper“,  
UAB „Vestekspress“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir „Sofa Travel“. Nutarime nėra teigiama, 
kad UAB „Eturas“ yra laikomas kelionių agentūrų konkurentu, tačiau nors UAB „Eturas“ 
nevykdo kelionių pardavimo veiklos ir nėra kelionių agentūrų konkurentas, tai nepanei-
gia Tarybos padarytų išvadų, kad tarp kelionių agentūrų buvo derinami veiksmai, pasi-
naudojant būtent UAB „Eturas“ administruojama sistema.

128. Atsakydama į pareiškėjo argumentus, kad UAB „Eturas“ ir UAB „Tez Tour“ 
yra susijusios agentavimo santykiais, todėl nuolaidų ribojimas yra nesąžiningų parda-
vimo sąlygų primetimas, Taryba teigė, kad pareiškėjas nenurodo argumentų ir savo tei-
ginių nepagrindžia jokiais įrodymais, kokie konkretūs UAB „Tez Tour“ veiksmai turėtų 
būti laikomi piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, nenurodo, kokius būtent ir kaip 
pasireiškusius UAB „Tez Tour“ veiksmus, susijusius su nuolaidų taikymu ar E-TURAS 
sistema, pareiškėjas laiko piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Tyrimo metu nebu-
vo rasta duomenų, kad kelionės organizatorius UAB „Tez Tour“ būtų inicijavęs, dalyva-
vęs ar kitaip prisidėjęs prie konkrečios nuolaidos dydžio ribų nustatymo. Be to, tyrime 
buvo analizuojami kelionių agentūrų suderinti veiksmai ribojant per E-TURAS sistemą 
parduodamoms kelionėms taikomos nuolaidos dydį iki 3 procentų, o aplinkybė, kokių 
kelionės organizatorių kelionės parduodamos per sistemą, nebuvo tyrimo objektas ir 
bet kuriuo atveju neturėtų įtakos bei nekeistų tyrimo išvadų. Nevertino E-TURAS sis-
temos kaip asociacijos ar kito ūkio subjektų junginio. Nutarimo 2.1 dalyje pateikdama 
E-TURAS sistemos analizę, Taryba neginčijo, kad kiekvienas ūkio subjektas prie sistemos 
jungiasi savarankiškai, turi individualią aplinką ir prisijungia prie sistemos tik su jam 
paskirtais slaptažodžiais. Nagrinėjamu atveju naudojimasis E-TURAS sistema nebuvo  
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prilygintas narystei asociacijoje, tačiau ūkio subjektų veiksmai buvo vertinami kaip bet 
kurio atsakingo ir apdairaus verslininko veiksmai, vykdant įprastinę veiklą.

129. Pažymėjo, kad tam, jog būtų poveikis prekybai „tarp valstybių narių“, turi būti 
poveikis prekybai bent tarp dviejų valstybių narių, tačiau nereikalaujama, kad jis apimtų 
visą vienos valstybės narės teritoriją ir visą kitos valstybės narės teritoriją. Todėl nebūti-
na įrodinėti, kad susitarimas darys ar daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, 
užtenka, kad yra tokio poveikio galimybė. Be to, kelionių agentūros paaiškinimuose pa-
čios nurodė, kad vykdo savo veiklą Lietuvos Respublikoje (kelionių agentūrų biurai išsi-
dėstę plačiai visoje Lietuvos teritorijoje). Atkreipė dėmesį, kad UAB „Eturas“ nepaneigė 
Tarybos išvados dėl pažeidimo trukmės, nors kaip sistemos administratorius turėjo gali-
mybę pateikti įrodymus, kada nuolaidos apribojimas buvo panaikintas (sistemos išrašus, 
programinius kodus ar panašius galimus įrodymus). 

130. Pažymėjo, kad kreipėsi į pareiškėją  4 kartus: 2010  m. gruodžio 23  d. raštu, 
2011 m. rugpjūčio 19 d., 2011 m. lapkričio 2 d. bei siųsdama 2012 m. vasario 13 d. prane-
šimą apie atliktą tyrimą Nr. 5S-3 nurodė teisę pateikti nuomonę dėl tyrimo išvadų bei pa-
kartotinai prašė pateikti duomenis apie bendrovės pajamų struktūrą 2010 m. Pareiškėjas, 
pateikdamas nuomonę dėl tyrimo išvadų, patikslinto pajamų išskaidymo nepateikė, to-
dėl, atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus duomenis, baudą apskaičiavo nuo 1 966 514 Lt. 

131. Pareiškėjas UAB „TopTravel“ skunde (36  t., b.  l.  1–16) prašė panaikinti 
Tarybos nutarimo dalį, kurioje bendrovė „TopTravel“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir 
paskirtą 138 900 Lt baudą.

132. Paaiškino, kad tyrimo metu nebuvo objektyviai vertinamos faktinės aplinky-
bės dėl kelionių organizatorių veiksmų nustatant kainas parduodamoms kelionėms kitais 
būdais nei internetu. Taryba nepagrindė pardavimų rezultatais ar kitais motyvais išva-
dos, kad skirtingus kelionių pardavimo kanalus sunku ar net neįmanoma visiškai atri-
boti. Bendrovės „Eturas“ sistema pareiškėjas naudojosi nuo 2009  m. birželio mėnesio, 
tačiau pateikė prašymą nuo 2009 m. gruodžio 1 d. nutraukti sutartį, o visiškas bendra-
darbiavimas nutrauktas 2010 m. sausio mėnesį, nes sistemoje buvo nustatytas nuolaidas 
ribojantis 3 proc. dydis, tai visiškai netenkino bendrovės „TopTravel“. Pareiškėjas nedaly-
vavo bendrovės „Eturas“ vykdytoje apklausoje dėl internetu užsakomoms kelionėms tai-
kytinos nuolaidos dydžio. Nepagrįstu laiko Nutarimo teiginį, kad nė viena iš agentūrų, 
išskyrus UAB „700LT“, nepareiškė prieštaravimo dėl UAB „Eturas“ veiksmų. Nesutinka 
su atsakovo padaryta išvada, jog nepareiškė prieštaravimo dėl kainų ribojimo, nes iš atsa-
kovui pateikto elektroninio susirašinėjimo su bendrovės „Eturas“ vadovu aiškiai matyti, 
kad pareiškėjas prieštaravimą išreiškė. Pareiškėjas 2009 m. gruodį nutraukė sutartį ir pa-
liko sistemą. Taryba nevertino, kuriems ūkio subjektams naudingas nuolaidų ribojimas. 
Neišsamiai atliktas tyrimas neleido Tarybai padaryti logiškos išvados, kad toks ribojimas 
naudingas tik mažoms įmonėms, kurios iš kelionių organizatorių gauna mažesnę maržą.

133. Taryba netyrė, kokias nuolaidas taikė kelionių agentūros parduodamos tą 
pačią prekę (paslaugą) tuo pačiu metu ne per E-TURAS sistemą, o kitais kanalais. 2009 
metais E-TURAS sistema buvo vienintelė, leidusi kelionių agentūroms pardavinėti savo 
paslaugas internetu, todėl UAB „TopTravel“ dalyvavo sistemoje dėl vienintelio tikslo 
– išplėsti pardavimus naudojant dar papildomą kelionių pardavimo kanalą – internetą. 
Pareiškėjas parduodamas kitais kelionių pardavimo kanalais naudojo didesnes nuolaidas. 
www.toptravel.lt interneto svetainėje buvo paskutinės minutės pasiūlymai su įvairiomis 
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nuolaidomis (nuo 0 iki 12 proc.) visą įmonės veiklos laiką, tačiau dėl „Eturas“ veiksmų 
internetu automatiškai užsakyti keliones nebuvo įmanoma. Vis dėlto buvo galima parašy-
ti užklausą el. paštu, paskambinti arba užeiti į kelionių agentūrą „TopTravel“ ir nusipirkti 
kelionę su didesne, t. y. viršijančia 3 proc., nuolaida 

134. Taryba išskiria atskirą rinką, t.  y. pardavimus internete, tačiau taikydama 
sankcijas, į šią nustatytą aplinkybę neatsižvelgia ir sankcijas taiko nuo visų pajamų (įskai-
tant pardavimus tiesiogiai dalyvaujat pardavėjui, o ne internetu). Mano, kad Taryba, ap-
skaičiuodama sankcijos dydį ir nustatydama pardavimų vertę, nepagrįstai skaičiavo visas 
su organizuotų kelionių pardavimu susijusias pajamas (neapsiribojant internetu vykdy-
tiems pardavimams). Nurodo, kad pardavimų kanalai internetu ir kiti skiriasi, o Taryba 
net neanalizavo pardavimų nuolaidų dydžių kituose pardavimų kanaluose. Mano, kad 
toks kelionių agentūrų parduodamų paslaugų rinkų vertinimas kaip vienalytės rinkos yra 
klaidingas. Pažymėjo, kad E-TURAS sistemoje buvo prekiaujama tik dviejų organizatorių 
(UAB „Tez Tour“ ir „Star Holidays“) kelionėmis. Kitų organizatorių siūlomų kelionių ne-
buvo. Neteisingai nustačius atitinkamą rinką, jokios tolesnės išvados negali būti teisingos. 

135. Mano, kad Nutarimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straips-
nio 1 dalies reikalavimų. 

136. Atsakovas Taryba su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime 
(36  t., b.  l.  85–99) paaiškino, kad nuolaida bendrovės „Eturas“ sistemoje buvo apribo-
ta 2009 m. rugpjūčio 27 d. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad iš-
kart po šių veiksmų būtų kokiu nors būdu paprieštaravęs tokiam nuolaidos apribojimui 
E-TURAS sistemoje ar leidęs aiškiai suprasti, jog neketina laikytis tokios nuolaidų ribo-
jimo praktikos. Išreikšdamas prieštaravimą šiam nuolaidos apribojimui sutartį su UAB 
„Eturas“ nutraukė 2009  m. gruodžio mėnesį. Apribojus nuolaidą E-TURAS sistemoje, 
pareiškėjas 3 mėnesius ir toliau vykdė savo veiklą, naudodamasis šia sistema, tokiu būdu 
leisdamas kitoms sistema besinaudojančioms kelionių agentūroms suprasti ir pagrįstai ti-
kėtis, kad jis taip pat veiks pagal tokį suderintą modelį. Taigi nėra pagrindo laikyti pareiš-
kėjo sutarties su UAB „Eturas“ nutraukimą tinkamu atsiribojimu nuo suderintų veiksmų. 
Taip pat turi būti atmestinas pareiškėjo argumentas, kad UAB „TopTravel“ direktorius iš-
reiškė prieštaravimą susirašinėdamas elektroniniu paštu su UAB „Eturas“ direktoriumi, 
nes susirašinėjimas vyko 2009  m. birželio 3  d., t.  y. likus beveik 3 mėnesiams iki nuo-
laidos apribojimo, todėl tai negali būti laikomas prieštaravimo išreiškimu veiksmams, 
kurie dar nebuvo atlikti. Atkreipė dėmesį į tai, kad, vertindama dalyvavimo pažeidime 
trukmę, Taryba atsižvelgė į tai, kad 2010 m. sausio mėnesį pareiškėjas nutraukė bendra-
darbiavimą su UAB „Eturas“, todėl nustatė, kad jos dalyvavimo pažeidime trukmė buvo  
4 mėnesiai.

137. Dėl didesnių nei 3 procentų dydžio nuolaidų taikymo pažymėjo, kad aplinky-
bė, jog kai kurios kelionių agentūros, parduodamos keliones internetu, galėjo pritaikyti 
ar pritaikydavo ir papildomas nuolaidas, kurios galėjo padidinti bendrą pritaikytos ke-
lionei nuolaidos dydį, reikšmės kelionių agentūrų suderintų veiksmų vertinimui neturi, 
nes bet kuriuo atveju per E-TURAS sistemą techninėmis priemonėmis buvo apribotas 
bazinės nuolaidos dydis.

138. Pareiškėjo argumentai dėl atskirų kelionių pardavimo būdų (kanalų) neiš-
skyrimo į atskiras rinkas nepagrįsti ir atmestini, kadangi Nutarimo 1.2 dalyje išsamiai 
įvertino kelionių pardavimo būdus ir jų ypatumus bei nustatė, kad vartotojai, įsigyda-
mi kelionę, dažnai naudojasi keliais kelionių pardavimo būdais. Pažymėjo, kad kelionių  
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pardavimas kitomis kelionių elektroninės prekybos sistemomis ar kitais kanalais nebuvo 
tiesioginis tyrimo objektas. Būtinybės konkrečiai išskirti atskiras kelionių pardavimo ka-
nalų rinkas nėra ir dėl to, kad ūkio subjektai bet kuriuo atveju išlieka konkurentais.

139. Dėl baudos dydžio nurodė, jog ją apskaičiavo pagal paties pareiškėjo pateiktus 
duomenis – 4 167 663,52 Lt, t. y. susumavus pareiškėjo nurodytas pajamų dalis: turizmo 
pajamas (komisas) 420 930,26 Lt ir lėšas iš agentavimo – 3 746 733,26 Lt. 

140. Pareiškėjas UAB „Travelonline Baltics“ skunduose (30  t., b.  l.  1–16, 90–105) 
prašė: 1) panaikinti Tarybos nutarimo dalį, kuria bendrovė „Travelonline Baltics“ pripa-
žinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV veikimo 
101 straipsnio 1 dalies reikalavimus; 2) panaikinti įpareigojimą bendrovei „Travelonline 
Baltics“ nutraukti pažeidimą; 3) panaikinti paskirtą 115 900 Lt baudą.

141. Paaiškino, kad nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nebuvo išreiškęs valios sudaryti 
susitarimą su savo konkurentais dėl maksimalios 3 procentų dydžio nuolaidos taikymo 
internetu parduodamoms kelionėms, nes: 1) pareiškėjo galimybės taikyti didesnes nei  
3 procentų nuolaidas parduodant keliones internetu per E-TURAS sistemą buvo ap-
ribotos vienašališkais UAB „Eturas“ veiksmais, kadangi E-TURAS sistema buvo ir yra  
UAB „Eturas“ nuosavybė, todėl visus sprendimus dėl šios sistemos techninių pakei-
timų galėjo daryti ir darė išimtinai tik UAB „Eturas“, pareiškėją ir UAB „Eturas“ sie-
jo išskirtinai vertikalaus pobūdžio santykiai; 2) pareiškėjas nebuvo išreiškęs valios nei  
UAB „Eturas“, nei savo konkurentams dėl nuolaidos ribojimo parduodant keliones inter-
netu, kadangi neaptarinėjo su konkurentais taikomų ar ateityje ketinamų taikyti nuolai-
dų dydžio, neatskleidė konkurentams ir negavo iš jų jokios informacijos šiuo klausimu, 
nedalyvavo UAB „Eturas“ vykdytoje kelionių agentūrų apklausoje dėl nuolaidos dydžio, 
pati apklausa buvo fiktyvi, sprendimas dėl nuolaidų vienašališkai UAB „Eturas“ buvo 
priimtas dar iki šios apklausos vykdymo. Pareiškėjas nebuvo supažindintas su apklau-
sos rezultatais. Jis neturėjo pareigos sekti, ar konkurentai naudojasi E-TURAS sistema 
bei jų taikomų nuolaidų dydžių. Nurodo, kad savarankiškai priimdavo sprendimus dėl 
nuolaidų taikymo, atsižvelgdamas į sąnaudas ir galimybes, ir mažai domėjosi konkurentų 
veiksmais. Pažymi, kad, net ir įvedus UAB „Eturas“ ribojimus, aktyviai taikė didesnes nei  
3 procentų nuolaidas, parduodamas keliones internetu, taip aiškiai parodydamas, kad 
nėra jokio susitarimo ar suderintų veiksmų dėl nuolaidų taikymo dalyvis.

142. Nutarimas neatitinka Europos Sąjungos institucijų ir Europos Sąjungos ša-
lių narių bylų praktikos analogiško pobūdžio bylose. Taryba Nutarime nenurodo jo-
kios Europos Sąjungos konkurencijos priežiūros institucijų bylos, kurioje ūkio subjektai 
būtų pripažinti sudarę draudžiamą susitarimą per trečiąjį asmenį. Nurodo, kad Taryba 
nepagrįstai sprendė, kad susitarimas gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą, 
nes neatliko jokios išsamios konkretaus nagrinėto susitarimo poveikio prekybai tarp 
šalių narių analizės, savo išvadas grindė išimtinai abstraktaus ir hipotetinio pobūdžio 
samprotavimais. 

143. Pareiškėjo nuomone, jam paskirta bauda yra neproporcingai didelė, nepa-
keliama, todėl neteisėta ir neteisinga iš esmės. Nebuvo nustatyta sąlygų, kurioms esant 
Taryba galėjo skirti pareiškėjui maksimalią baudą. Apskaičiuojant baudą, dėl finansinė-
je atskaitomybėje įsivėlusios klaidos buvo neteisingai įvertintos bendrosios pareiškėjo 
pajamos. Pareiškėjui ištaisius klaidą 2010  m. pelno (nuostolio) ataskaitoje, jo pajamos  
2010 metais sudarė ne 1 159 027 Lt, bet 736 883,88 Lt, todėl ir bauda turėtų būti apskai-
čiuojama nuo 736 883,88 Lt pajamų, tokiu atveju bauda siektų 73 688 Lt. Tačiau ir tokia 



257

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

bauda pareiškėjui būti nepakeliamai didelė bei neproporcinga, kadangi bendrovė netu-
ri nei reikiamų lėšų, nei pakankamai turto, iš kurio gali būti išieškoma paskirta bauda. 
Be to, nurodo, kad Konkurencijos taryba netinkamai įvertino jo pajamas, susijusias su ta 
veikla, kurią Taryba įvardijo kaip pažeidimą. Pasak pareiškėjo, bauda turėtų būti apskai-
čiuojama iš kelionių pardavimo internetu gautų pajamų. Nurodo, jog jos gautos pajamos 
iš kelionių pardavimo internetu 2010 m. buvo 156 657,58 Lt, todėl bauda turėtų būti ne 
didesnė kaip 18 276,7 Lt. Kai kurios iš kelionių agentūrų aktyviai dalyvavo sprendžiant 
klausimus, susijusius su maksimalių nuolaidų nustatymu, o pareiškėjas nei dalyvavo 
sprendžiant dėl E-TURAS sistemos techninių pakeitimų diegimo, nei buvo informuotas 
apie tokius pakeitimus, nei jų siekė, nei prisidėjo juos įgyvendinant, todėl Taryba privalė-
jo atsižvelgti į tokį skirtingą ūkio subjektų indėlį į sprendimo, kuris pripažintas neteisėtu, 
priėmimą ir įgyvendinimą, tačiau to nepadarė.

144. Atsakovas Taryba atsiliepime į skundus (30  t., b.  l. 181–200, 31  t., b.  l. 1–3) 
prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad pareiškėjo argumentai, kad neva nežinojo apie ap-
klausą, yra nepagrįsti ir prieštaraujantys byloje esančiai medžiagai, ypač atsižvelgiant į 
tai, kad apklausos vykdymas ir jos tekstas buvo derinamas su pačiu pareiškėju. Tai, jog jis 
neva nedalyvavo susirašinėjant su UAB „Eturas“ ar kitomis agentūromis, bet kuriuo atve-
ju nepaneigia jo dalyvavimo suderintuose veiksmuose dėl maksimalios taikytinos nuo-
laidos kelionėms internetu. Nepagrįstais laiko ir pareiškėjo teiginius, jog jis nežinojo apie 
konkurentų taikomas nuolaidas, kadangi E-TURAS sistemoje kiekvienas naudotojas turi 
individualią aplinką. Taryba padarė išvadą kad visi E-TURAS sistema besinaudoję ūkio 
subjektai žinojo apie nuolaidos apribojimą.

145. Pareiškėjo argumentai, jog nebuvo pateikta praktikos, kurioje ūkio subjektai 
būtų pripažinti sudarę draudžiamą susitarimą per trečiąjį asmenį, yra atmestini, nes na-
grinėjamu atveju veiksmai buvo vertinami ne kaip sudaryti per trečiąjį asmenį, o, kaip 
nurodyta ir nutarime, UAB „Eturas“ savo veiksmais aktyviai ir tiesiogiai prisidėjo prie 
kelionių agentūrų veiksmų derinimo. Tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo ar ESTT praktikoje analogiško atvejo nebuvo, nepaneigia veiksmų derinimo fakto 
konkrečiu atveju ir priimto Nutarimo pagrįstumo, ypač kai Nutarime išsamiai įvertintas 
ir UAB „Eturas“ vaidmuo pažeidime. Pats kelionės, kaip prekės, pobūdis gali lemti, jog 
dėl jos sudaryti susitarimai ar suderinti veiksmai gali paveikti prekybą tarp valstybių na-
rių. Rėmėsi ir ESTT praktika, pagal kurią susitarimai tarp kelionių organizatorių ir ke-
lionių agentūrų gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą dėl to, kad: 1) kelionių 
agentūros, veikiančios vienoje valstybėje narėje, gali parduoti kitoje valstybėje narėje 
įsteigto kelionės organizatoriaus organizuojamas keliones; 2) šios kelionių agentūros gali 
parduoti keliones kitoje valstybėje narėje gyvenančiam vartotojui; bei 3) kelionės apskri-
tai yra dažnai susijusios su kitomis valstybėmis narėmis, t. y. nusipirkęs kelionę, vartoto-
jas dažniausiai būtent keliauja į užsienio valstybes, įskaitant valstybes nares, o ne keliauja 
išimtinai tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

146. Taryba pagrįstai skaičiavo baudą, imdama visas su kelionių pardavimu su-
sijusias pajamas. Taryba kelis kartus (2010 m. gruodžio 23 d., 2011 m. rugpjūčio 19 d., 
2011 m. lapkričio 2 d., 2012 m. vasario 13 d.) raštu kreipėsi į pareiškėją prašydama pa-
teikti duomenis apie bendrovės pajamų struktūrą 2010  m. Pareiškėjas nurodė, kad pa-
jamos iš kelionių agento (tarpininko) veiklos 2010  m. sudarė 1  076  750  Lt, komisiniai 
už draudimo paslaugas 25  481  Lt, turizmo paslaugos – 55  872  Lt, o kitos paslaugos – 
924 Lt. Taip pat pareiškėjas pateikė pelno (nuostolių) ataskaitą, pagal kurią matyti, kad  
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pardavimo pajamos 2010 m. sudarė 1 159 027 Lt. Taryba, pakartotinai kreipdamasi į pa-
reiškėją dėl duomenų pateikimo ir pateikdama 2012 m. vasario 13 d. pranešimą apie at-
liktą tyrimą Nr.  5S-3, informavo pareiškėją, kad informacija apie bendrovės pajamas ir 
jų struktūrą bus reikšminga tuo atveju, jeigu Konkurencijos taryba priims sprendimą 
skirti sankciją – piniginę baudą. Pateikdamas nuomonę dėl tyrimo išvadų, pareiškėjas 
patikslintos pajamų detalizacijos (išskaidymo) taip pat nepateikė, todėl bauda buvo ap-
skaičiuota nuo 1 076 750 Lt, pagal paties pareiškėjo pateiktus duomenis. Nurodo, jog tai, 
kad pareiškėjas pakoregavo savo pelno (nuostolių) ataskaitą jau po Nutarimo priėmimo, 
nesudaro pagrindo teigti, kad apskaičiuota bauda yra nepagrįsta ar neteisėta.

147. Pareiškėjas UAB „Vestekspress“ kreipėsi į teismą (24  t., b.  l.  1–32) ir prašo: 
1) panaikinti Tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 2S-9 tiek, kiek jis taikomas pa-
reiškėjui; 2) nustačius, kad UAB „Vestekspress“ vis dėlto pažeidė Konkurencijos įstaty-
mo 5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, sumažinti paskirtą 
164 300 Lt baudą.

148. Paaiškino, kad Nutarimas buvo paskelbtas pažeidžiant teisės aktų nustatytas 
taisykles jam paskelbti, t.  y. Nutarimas buvo priimtas ir paskelbtas pavėluotai (2012 m. 
birželio 7 d.), nors 2012 m. gegužės 10 d. posėdyje Taryba be motyvų nusprendė spren-
dimo priėmimą atidėti 2012 m. birželio 5 d. 2012 m. gegužės 10 d. Tarybos posėdyje ne-
buvo individualiai ir tinkamai įvertintas kiekvieno ūkio subjekto atsakomybės klausimas, 
buvo iš esmės paneigta teisė į gynybą ir replikos teisės paskirtis, pažeistas sankcijų indi-
vidualizavimo imperatyvas, taip pažeistas gero administravimo principas. Ginčijamame 
Nutarime nebuvo įvertinti pareiškėjo paaiškinimai, nebuvo ištirtos visos faktinės aplin-
kybės, dėl to Nutarime padarytos neteisingos išvados. Pareiškėjo teigimu, nei 2012  m. 
gegužės 10  d. posėdyje, nei Nutarime nebuvo išnagrinėti pareiškėjo pateikti įrodymai, 
patvirtinantys, kad jis neskaitė elektroninių laiškų ir E-TURAS sistemos pranešimo, ne-
dalyvavo jokiose diskusijose dėl nuolaidų derinimo. Taryba savo išvadas pagrindė įrody-
mais nepagrįstomis prielaidomis ir teiginiais, daugeliu atveju prieštaraujančiais nustaty-
toms faktinėms aplinkybėms ir surinktiems įrodymams. 

149. Nutarime nebuvo atsižvelgta į UAB „Tez Tour“ vaidmenį įdiegiant E-TURAS 
sistemą ir jai funkcionuojant, nebuvo išsiaiškinta, kaip UAB „Tez Tour“ platina keliones. 
E-TURAS sistema buvo sukurta ir pradėjo veikti kaip UAB „Tez Tour“ organizuojamų 
kelionių pardavimo internetu platforma ir toliau funkcionavo kaip UAB „Tez Tour“ ke-
lionių pardavimo kanalas. Visos kelionės, kurias pareiškėjas pardavė per minėtą sistemą, 
buvo UAB „Tez Tour“ organizuotos kelionės. Sistemos administratorius informavo pa-
reiškėją, kad E-TURAS sistema yra skirta tik UAB „Tez Tour“ kelionėms platinti. Pagal 
pareiškėjo ir sistemos administratoriaus sudarytą paslaugų tiekimo sutartį, pareiškėjas 
turėjo teisę platinti tik UAB „Tez Tour“ ir UAB „Travelman“ (kuris priklauso UAB „Tez 
Tour“ grupei) keliones. Tai patvirtina ir pareiškėjo pateiktas 2008 m. lapkričio 13 d. P. J. 
el. laiškas. Taryba UAB „Tez Tour“ atžvilgiu tyrimą nutraukė be jokių motyvų. Pareiškėjo 
teigimu, kelionių agentūra veikia kelionių organizatoriaus vardu ir tik suteikia informa-
ciją apie kelionių organizatoriaus nustatytas kainas, o sutarties šalys yra kelionę įsigijęs 
asmuo ir kelionių organizatorius. E-TURAS sistemos funkcionavimas yra nepakankamai 
tiksliai apibūdinamas ir dėl to daromos netikslios išvados dėl pareiškėjo žinojimo ar galė-
jimo žinoti apie 2009 m. rugpjūčio mėnesį vykdytą tariamą balsavimą ir jo rezultatų api-
bendrinimą. Pareiškėjas paaiškina, kad E-TURAS sistema nėra socialinio tinklapio ana-
logas, kur „visi mato visus“, E-TURAS sistemos naudotojas nežino, kokie kiti subjektai 



259

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

yra prisijungę prie sistemos, nežino apie kitų agentūrų kelionių kainas ir nuolaidas. Tai 
galima sužinoti už E-TURAS sistemos ribų – atskirų agentūrų interneto svetainėse. 
Vartotojui užsisakius kelionę internetu pareiškėjas apie tai gaudavo individualizuotą pra-
nešimą el. paštu, o ne E-TURAS sistemoje. Taryba visą savo tyrimą grindžia prezump-
cija, kad apie E-TURAS sistemos pranešimus žinojo visi tyrime dalyvavę ūkio subjektai, 
tačiau Taryba nesurinko jokių įrodymų, kad pareiškėjas iš tiesų matė sisteminius praneši-
mus ir juos skaitė. 

150. Taryba yra atsakinga už tikslų atitinkamos rinkos nustatymą ir ištyrimą. Pagal 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką ir horizontalaus pobūdžio kai-
nų fiksavimo atvejais atitinkamos rinkos apibrėžimas gali būti svarbus. Rinkos apibrė-
žimas svarbus nustatant pardavimų vertę, nuo kurios skaičiuojamos sankcijos. Kelionių 
organizatorių ir kelionių agentūrų skirtingų veiklos sričių ir ūkio subjektų grupių neiš-
skyrimas lėmė klaidingas išvadas. Europos Komisija, skirtingai nei Taryba, kelionių or-
ganizatorių ir kelionių agentūrų veiklą vertina kaip atskiras. Teisingumo Teismas kons-
tatavo, kad agentas laikytinas nepriklausomu tik konkrečios bylos prasme. O Tarybos 
išvada dėl agento nepriklausomumo yra grindžiama tik 1987 m. byla, kurioje analizuo-
jama Belgijoje susiklosčiusi faktinė situacija. Taryba, darydama išvadą, kad nėra būti-
nybės išskirti atskirus kelionių pardavimo būdus į atskiras rinkas, ignoruoja reikšmingą 
Europos Komisijos praktiką. Nutarimo dalį dėl ūkio subjektų valios sutapimo grindžia 
vien tik hipotetinėmis prielaidomis, ji neįrodė pareiškėjo dalyvavimo suderintuose veiks-
muose ir ignoruoja tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tiek ES teismų ju-
risprudenciją, kadangi tokio draudžiamų veiksmų įrodinėjimo standarto, koks buvo pri-
taikytas pareiškėjo atžvilgiu, nėra teismų jurisprudencijoje. Pareiškėjas paaiškina, kad 
žinojimas apie kitų ūkio subjektų antikonstitucinį elgesį ir pasirengimas prisiimti daly-
vavimo pažeidime riziką yra esminės elgesio priskyrimo konkrečiam subjektui sąlygos. 
Pagal Konkurencijos įstatymo ir ES sutartį suderintiems veiksmams konstatuoti yra 
būtinas ne tik informacijos atskleidimas, bet ir jos priėmimas. Pareiškėjas apie 2009 m. 
rugpjūčio 25 d. ir 2009 m. rugpjūčio 27 d. vykdytą apklausą nežinojo ir negalėjo žinoti, 
nes darbuotoja, kuriai buvo siųstas el. laiškas, nebuvo darbe. Pareiškėjas neturi vien tik 
su E-TURAS sistema dirbančio darbuotojo, kuris nuolat sektų sisteminius pranešimus. 
Apie apklausą ir balsavimo pobūdį buvo galima sužinoti tik atidarius (aktyvavus) el. laiš-
ke esančią nuorodą. Tyrimo bylos medžiagoje nėra duomenų, kad pareiškėjas aktyvavo 
2009 m. rugpjūčio 27 d. sisteminį pranešimą. Pareiškėjo pardavimai per E-TURAS sis-
temą 2009–2010 m. sudarė itin nereikšmingą dalį visų pardavimų. Pardavimai interne-
tu nebuvo ir nėra pareiškėjo prioritetinis pardavimų kanalas, o rūpestingas verslininkas 
deda pastangas būtent toms sritims, kurios sudaro esminę verslo dalį. Pareigos tikrinti vi-
sus E-TURAS sistemoje dedamus sisteminius pranešimus įtvirtinimas Tarybos praktikoje 
neatitiktų proporcingumo ir teisingumo principų reikalavimų. Vykdyta apklausa de facto 
nebuvo daroma, t. y. ji buvo vykdoma pasirenkant tokį būdą, kad agentūros nepastebėtų 
ir nereaguotų į pranešimą. UAB „Eturas“ patvirtino, kad 2009 m. rugpjūčio 25 d. apklau-
sa ir 2009 m. rugpjūčio 27 d. jos apibendrinimas buvo fiktyvūs, o sprendimas dėl nuolai-
dų taikymo buvo priimtas vienašališkai E-TURAS sistemos administratoriaus. Priešingai, 
nei teigia Taryba, pareiškėjas 3 proc. nuolaidos netaikė visoms kelionėms, o tai, kad dau-
giau nei 50 proc. atvejų jis taikė kitokias nei 3 proc. nuolaidas, rodo tai, kad buvo veiki-
mo nesilaikant nuolaidų apribojimo tendencija. Pareiškėjas nereagavo į apribojimą, nes 
pardavimų internetu jis nelaikė prioritetiniu platinimo būdu. Taikant ES sutarties 101  
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straipsnį būtina nustatyti, kad susitarimas tiesiogiai ar netiesiogiai, realiai ar potencialiai 
gali paveikti prekybą tarp valstybių narių, o toks poveikis turi būti reikšmingas. Taryba 
nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos išvadas dėl galimos įtakos valstybių narių 
tarpusavio prekybai bei kad tiriamas susitarimas galėjo turėti rinką uždarantį poveikį. 

151. Pareiškėjui paskirta bauda buvo netinkamai apskaičiuota, jos dydis neatitinka 
proporcingumo ir teisingumo principų. Taryba netinkamai apibrėžė tam tikrą rinką, o 
tai turėjo įtakos skaičiuojant pareiškėjui skirtą baudą – ji galėjo būti skirta ne nuo visų 
su kelionių pardavimu susijusių pajamų, bet nuo pajamų, gautų pareiškėjui parduodant 
UAB „Tez Tour“ keliones per E-TURAS sistemą. Be to, neaišku, kaip Taryba apskaičiavo 
būtent 164 300 Lt baudą, nes, matematiškai skaičiuojant baudą pagal pareiškėjo pateiktus 
dokumentus ir paaiškinimus, tokio dydžio bauda neišeina. Pareiškėjas tirtu laikotarpiu 
pardavė tik 12 kelionių, kurioms pritaikyta 3 proc. dydžio nuolaida. Taryba, nustatydama 
baudos dydį, manosi turinti absoliučią neribotą diskreciją, nors tai paneigta Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo praktika. Atsižvelgiant į pareiškėjo vaidmenį tariamame 
pažeidime, pareiškėjui skirta bauda neprotinga ir neproporcinga (t. 24, b. l. 1–32).

152. Atsakovas Taryba su bendrovės „Vestekspress“ skundu nesutiko, prašė jį atmes-
ti. Atsiliepime (t. 26, b. l. 69–92) paaiškino, kad skirtingai nei teigia pareiškėjas, jo dalyva-
vimas suderintuose veiksmuose nebuvo grindžiamas vien tik apklausos faktu ir sisteminio 
pranešimo gavimu. Visos faktinės aplinkybės buvo vertinamos sistemiškai. Taryba nutari-
mą priėmė visapusiškai ir išsamiai įvertinusi reikšmingas aplinkybes bei sistemiškai vertin-
dama surinktus įrodymus ir ūkio subjektų pateiktus paaiškinimus, o ne remdamasi prie-
laidomis ir hipotezėmis. Tyrimo metu nebuvo rasta duomenų, kad UAB „Tez Tour“ būtų 
inicijavęs, dalyvavęs ar kitaip prisidėjęs prie konkrečios nuolaidos dydžio ribų nustatymo. 
Kelionių agentūros nuo kelionių organizatoriaus nustatytos ir skelbiamos kelionės kainos 
gali taikyti nuolaidas, kurias paprastai dengia savo komisinio atlyginimo sąskaita. Taryba 
išvadą, kad visi E-TURAS sistema besinaudoję ūkio subjektai žinojo apie sisteminį prane-
šimą dėl nuolaidos apribojimo, grindė tuo, kad kelionių agentūros, žinodamos, kaip vei-
kia sistema, atitinkamai žinojo, kad ir visos kitos ją naudojusios agentūros naudojasi ja to-
kiomis pačiomis teisėmis ir turėdamos vienodas galimybes. Nėra jokio pagrindo manyti, 
kad pareiškėjas sistema naudojosi ne standartinėmis, bet išskirtinėmis sąlygomis ar galė-
jo individualiai pagal savo poreikius keisti tam tikrus nustatymus. Sisteminis pranešimas 
apie planuojamą nuolaidos ribojimą buvo pateiktas visoms kelionių agentūroms E-TURAS 
sistemoje. Naudojimasis sistema ir galimybė prie jos prisijungus matyti sisteminius prane-
šimus sudarė objektyvią galimybę susipažinti su ginčo pranešimu. Dėl 2009 m. rugpjūčio 
25 d. pranešimo gavimo paaiškina, kad įmonės vidinės organizacinės struktūrinės proble-
mos šiuo atveju nėra reikšmingos. Agentūros galėjo sužinoti, kokios agentūros naudojasi 
E-TURAS sistema, patikrinę šią informaciją jų interneto svetainėse. Suderinti veiksmai (su-
sitarimas dėl kainos) šiuo atveju yra vertinami pagal objektyvų tikslą, nors ūkio subjektai 
galėjo turėti kitų, net ir teisėtų, tikslų. Be to, nors pareiškėjas teigia, kad sistema nebuvo jo 
prioritetinis pardavimų kanalas, vis tiek ja naudojosi, nenutraukė sutarties su UAB „Eturas“ 
ir mokėjo mokestį už naudojimąsi ja, o tai liudija, kad sistema buvo patogi ir priimtina. 
Tai, kaip pats ūkio subjektas vertina savo vykdomą veiklą, kaip skirsto prioritetines veiklos 
sritis, nepaneigia jo pareigos laikytis teisės aktų reikalavimų. Nors UAB „Eturas“ atliko ak-
tyvius veiksmus, jie nėra laikytini vienašaliais, kurie pašalintų kelionių agentūrų atsakomy-
bę. Agentūros, neprieštaraudamos E-TURAS sistemos pakeitimams, pritarė per E-TURAS 
sistemą inicijuotam bendram veiksmų planui. 
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153. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad po 2009 m. rugpjūčio 27 d. 
jis taikė didesnes nei 3 proc. nuolaidas. Paaiškina, kad apribojus bazinės nuolaidos taiky-
mo galimybes, agentūroms galėjo išlikti tam tikrų galimybių pritaikyti papildomas nuo-
laidas. Tai, kad pareiškėjui tiesiogiai nebuvo naudinga taikyti apribojimą, nereiškia, kad 
jam nebuvo naudinga žinoti ir tikėtis, kad kiti sistemos nariai tokią nuolaidą taikys. Net 
tuo atveju, jei 3  proc. nuolaidos dydis yra įprastas kelionių pardavimo srityje, toks dy-
dis turėtų nusistovėti veikiant normaliems rinkos dėsniams. Pagal teisinį reglamentavimą 
kelionių organizatorius turi teisę užsiimti ne tik kelionių organizavimu, bet ir pardavi-
mu, o agentūros – tik užsiimti platinimu. Taryba pagrįstai neišskyrė šių dviejų veiklos 
sričių, kadangi nors jų veikla skiriasi reglamentavimo požiūriu, bet yra tarpusavyje su-
sijusi, o tas pats subjektas (kelionių organizatorius) gali užsiimti abiejų rūšių veikla. Be 
to, šie ūkio subjektai bet kuriuo atveju išlieka konkurentais. Nebūtina įrodyti, kad susita-
rimas darys ar daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, užtenka, kad yra tokio 
poveikio galimybė. Kelionių agentūros paaiškinimuose pačios nurodė, kad vykdo veiklą 
Lietuvos Respublikoje. Susitarimai, apimantys visą valstybės teritoriją, savo prigimtimi 
turi poveikį prekybai tarp valstybių narių. Kelionė bet kokiu atveju yra susijusi su kita 
valstybe. 

154. Kelionių agentūrų pardavimo kanalai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, todėl 
nustatant pardavimų vertę buvo skaičiuojamos visos su kelionių pardavimu susijusios pa-
jamos. Taryba pareiškėjui apskaičiavo baudą nuo 1 408 000 Lt, t. y. pagal pareiškėjo pa-
teiktą pajamų išskaidymą. Taryba, apskaičiuodama baudą, vadovavosi teisės aktais, įver-
tino reikšmingas aplinkybes. Paskirtos baudos dydis sudarė tik (duomenys neskelbtini) jo 
bendrųjų metinių pajamų, gautų 2010 m. 

155. Sprendimo priėmimo atidėjimas nepaveikė pareiškėjo teisės į gynybą (jis ga-
lėjo teikti paaiškinimus, nuomonę dėl tyrimo išvadų, skųsti Nutarimą). Teisė į gynybą yra 
užtikrinama, kai sudaromos galimybės susipažinti su tyrimo medžiaga ir teikti paaiškini-
mus dėl jos. Visos šios galimybės buvo suteiktos, o tai, kad pareiškėjas negalėjo pasinau-
doti replikos teise, nekeičia šios išvados. Tai, kad Nutarime expressis verbis nėra paminėti 
visi jo argumentai ir nėra dėl kiekvieno iš jų pasisakyta, nereiškia, kad nutarimas nemo-
tyvuotas. Jame yra pateikti paaiškinimai dėl svarbiausių argumentų, buvo pagrįsta pažei-
dimo sudėtis, aprašytos su pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės. 

156. Pareiškėjas UAB „Visveta“ skunduose (10 t., b.  l. 1–16, 99–107) prašė: 1) pa-
naikinti Nutarimo dalį, kuria UAB „Visveta“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 
5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus; 2) panaikinti 
paskirtą 131 400 Lt baudą. 

157. Paaiškino, kad galimybė savarankiškai nusistatyti nuolaidą nuo 0 iki 100 proc. 
buvo įvesta 2009  m. kovo 19  d., o pareiškėjas sistema pradėjo naudotis 2009  m. liepos 
27  d., todėl labiau pagrįsta daryti išvadą, kad pradėdamas naudotis sistema, ne iš ben-
drų sisteminių pranešimų, bet iš paslaugos teikėjo sutarties sudarymo metu pateiktos in-
formacijos ir sutarties turinio žinojo, kad galės nusistatyti internetu parduodamoms ke-
lionėms norimą 0–100 proc. dydžio nuolaidą, kurią (lygią 3 procentams) nusistatė nuo 
sutarties vykdymo pradžios. Mano, kad atsakovo padaryta prielaida, kad pareiškėjas, 
naršydamas po kitų konkurentų svetaines, galėjo pamatyti, jog jie naudojasi bendrovės 
„Eturas“ sistema, negali patvirtinti nuolaidų dydžio taikymo sistemiškumo ar tokių nuo-
laidų dydžio reguliavimo per centralizuotą E-TURAS sistemą. Atsakovas atskirai never-
tino su pareiškėju susijusių aplinkybių, rėmėsi kitų kelionių agentūrų susirašinėjimu su 
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UAB „Eturas“. Mano, kad elektroninių laiškų išsiuntimo pareiškėjui faktas nesuponuo-
ja nei žinojimo apie apklausą dėl kainų ribojimo, nei dalyvavimo apklausoje rezultato. 
Teigia, kad pareiškėjo elgesys UAB „Eturas“ parduodamų kelionių rinkoje dėl nuolaidų 
dydžio taikymo nepasikeitė ir buvo tapatus tiek iki nuolaidų apribojimo per E-TURAS 
sistemą, tiek po apribojimo, tiek pasibaigus ribojimų taikymui. Pareiškėjo nuomone, vien 
iš šių įrodymų visumos (neatsižvelgiant į konkuruojančius įrodymus) negalima daryti lo-
giškos išvados, jog nuolaidos buvo taikytos iki 2010 m. kovo mėnesio pabaigos, kadangi 
UAB „700LT“ buvusio direktoriaus paaiškinimai, jog nuolaidų ribojimas buvo bent iki 
2010 m. balandžio 27 d., ir vėlesni paaiškinimai, jog po Tarybos atliktų patikrinimų (pir-
mi patikrinimo veiksmai dalyvaujant UAB „Eturas“ direktoriui buvo atlikti 2010 m. ba-
landžio 7 d.) apribojimas buvo panaikintas, yra nenuoseklūs ir prieštaringi, todėl turėjo 
būti vertinami kritiškai. Atsižvelgiant į visų byloje esančių konkuruojančių įrodymų visu-
mą ir esančios abejonės turi būti aiškinamos įmonės, kuriai skirtas pažeidimą konstatuo-
jantis sprendimas, naudai.

158. Nutarime atsakovas netinkamai apibrėžė atitinkamą rinką, neatskirdamas 
agentavimo paslaugų kelionėms, parduodamoms biuruose, nuo agentavimo paslaugų ke-
lionėms, parduodamoms internetu, dėl to neteisingai sprendė ir dėl su pažeidimu susi-
jusių paslaugų pardavimų apimties, netinkamai atribojo rinkas, susijusias su skirtingais 
pardavimo kanalais. Tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintų paaiški-
nimų 7 p. nurodyta, jog paklausa laikoma pakeičiama (t. y. prekės ar paslaugos konku-
rencingos), jeigu jų pirkėjai gali lengvai pakeisti šią prekę (paslaugą) tinkamu pakaitalu, 
todėl darydamas skundžiamo nutarimo išvadas atsakovas turėjo atsakyti į klausimą, ar 
kelionių agentūrų teikiamų paslaugų vartotojai gali lengvai pakeisti internetu perparduo-
damų kelionių užsakymo paslaugą nuo kelionių agentūrose perparduodamų kelionių už-
sakymo paslaugos. Pažymėjo, kad internetu platinamų kelionių užsakymo paslaugų spe-
cifika lemia, kad šių paslaugų rinka turėjo būti išskirta ją vertinant atskirai nuo kelionių 
agentūrose platinamų kelionių užsakymo paslaugų rinkos. Pareiškėjo įsitikinimu, atsako-
vas apie taikytinų sankcijų dydį sprendė ne tik neteisingai apibrėžęs tiesiogiai ar netiesio-
giai su pažeidimu susijusių prekių (paslaugų) atitinkamą rinką, bet ir neteisingai nustatęs 
atitinkamų, tiesiogiai ar netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių (paslaugų) pardavimo 
vertę. Nebuvo įvertinta tai, jog pagal Turizmo įstatymą ir atsakovo nustatytas aplinkybes 
kelionių agentūra veikia kaip tarpininkas ir parduoda ne savo, bet platina kelionių orga-
nizatoriaus parduodamas keliones ir faktiškai per E-TURAS sistemą platino ne savo, bet 
kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ parduodamas keliones; pateiktos sutartys įrodo, 
jog pareiškėjas veikė kaip kelionių organizatoriaus atstovas (t.  y. kaip atsiskleidęs tarpi-
ninkas), todėl faktiškai yra kelionių organizatoriaus parduodamos kelionės tarpininkas, 
atliekantis kelionės rezervavimo turisto naudai ir turisto pinigų, depozitaro funkcijas, 
vadinasi, kelionių agentūros bendrąsias pajamas sudaro ne kelionių organizatoriaus par-
duodamos kelionės kaina, bet kelionės kainos dalis, atitenkanti kelionių agentūrai kaip 
komisinis mokestis už tarpininkavimo paslaugas. 

159. Pareiškėjo bendrosios pardavimo pajamos pagal pateikiamą balansą ir pel-
no nuostolio ataskaitą, kurių atsakovas nereikalavo ir neturi bylos medžiagoje, sudaro 
115  549  Lt. Su tarpininkavimo paslaugų teikimu parduodant keliones susijusių paslau-
gų vertė iš bendrosios pareiškėjo pardavimų vertės atėmus draudimo tarpininkavimo 
paslaugas (115 549,17 – 279 – 361,78 – 735,50 – 349,75 – 774,50 – 835,75 – 708 – 522 
– 170 – 181,75 – 364,50) sudaro 110 266,64 Lt. Mano, jog pareiškėjo atžvilgiu turi būti  
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įvertintos bendrosios pardavimo pajamos, su pažeidimu tiesiogiai ir netiesiogiai susiju-
sios pajamos ir 2010  m. tarpininkavimo parduodant keliones internetu pajamos. Pagal 
pastarąsias pajamas ginčijamo nutarimo 2.28 dalis turėtų būti keistina ir nustatyta, kad, 
įvertinus 2010 m. kelionių, parduotų internetu per E-TURAS sistemą, apimtis (3 015 Lt) 
ir iš šios kelionės pardavimo gautas pareiškėjo pajamas (294,50 Lt), šias pajamas vertin-
ti kaip bazinį tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusį baudos dydį, pagal kurį ap-
skaičiuota bauda sudarytų (294,50 Lt × 6 / 12 pardavimų vertės atsižvelgiant į įtariamo 
pažeidimo laikotarpį × 20 proc. baudos nuo pajamų vertės dalies × 0,5 metų pažeidimo 
trukmės) iš viso 14,72 Lt.

160. Atsakovas Taryba su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti. 
Atsiliepime (t. 11, b.  l.  1–24) paaiškino, kad nei UAB „Eturas“, nei kelionių agentūros 
nepateikė aiškių įrodymų, patvirtinančių, kada buvo panaikintas nuolaidos apribojimas 
sistemoje, taip pat nepateikė įrodymų, kad tokiam nuolaidos apribojimui buvo išreikštas 
prieštaravimas, Taryba rėmėsi tyrimo metu surinkta informacija apie E-TURAS sistemos 
atitinkamų vartotojams parduodamų pakeitimų nustatymą ir jų pašalinimą bei informa-
cija apie kelionių agentūrų naudojimosi šia sistema trukmę nuolaidos apribojimo laiko-
tarpiu. Pareiškėjo argumentai dėl atskirų kelionių pardavimo būdų (kanalų) neišskyrimo 
į atskiras rinkas yra nepagrįsti ir atmestini, nes Taryba Nutarimo 1.2 dalyje išsamiai įver-
tino kelionių pardavimo būdus ir jų ypatumus bei nustatė, kad vartotojai, įsigydami ke-
lionę, dažnai naudojasi keliais kelionių pardavimo būdais. Būtinybės konkrečiai išskirti 
atskiras kelionių pardavimo kanalų rinkas nėra ir dėl to, kad ūkio subjektai bet kuriuo 
atveju išlieka konkurentais. Be to, tai bet kuriuo atveju nebūtų pakeitę Nutarime pada-
rytų išvadų, kad veiksmus dėl kelionių nuolaidų derino būtent tarpusavyje dėl to kon-
kuruojantys ūkio subjektai. Kelis kartus kreipėsi į pareiškėją, prašydama pateikti pajamų 
patikslinimą, tačiau jis nurodė tik bendrąsias pajamas ir pažymėjo, kad visos pajamos 
gaunamos iš kelionių pardavimų.

161. Pareiškėjas UAB „ZigZag Travel“ su skundu (20 t., b. l. 1–20, 56–66) kreipėsi 
į teismą ir prašė: 1) panaikinti Tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9 1 punk-
tą tiek, kiek jame bendrovė „ZigZag Travel“ yra pripažinta pažeidusi Konkurencijos įsta-
tymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir ES sutarties 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus;  
2) panaikinti paskirtą 13 100 Lt baudą (Nutarimo 2.29 p.). 

162. Paaiškino, kad Taryba pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straips-
nio 2 punktą ir 8  straipsnio 1 dalį bei Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalį, nes 
pažeidimo inkriminavimas pareiškėjo atžvilgiu nėra pagrįstas įrodymais, nėra įrodymų, 
jog ji suderino veiksmus su kitomis kelionių agentūromis ir UAB „Eturas“. Pareiškėjas 
neinicijavo ir nedalyvavo UAB „Eturas“ vykdytoje apklausoje dėl bazinių nuolaidų ri-
bojimo nustatymo, nežinojo apie minėtos apklausos rezultatus, nesusipažino su 2009 m. 
rugpjūčio 27  d. informaciniu pranešimu apie nuolaidos ribojimo nustatymą. Iš pareiš-
kėjo pateiktos skilties „Informacinės žinutės“ lango atspausdintos versijos matyti, kad 
pareiškėjas, nors ir gavo informacinį pranešimą, tačiau nebuvo jo perskaitęs. Pareiškėjas 
negalėjo kontroliuoti ir vienašališkai spręsti, kokia informacija patenka į jo interne-
to puslapį, kadangi reklaminiai pranešimai, įkelti į E-TURAS sistemą, jame atsirasdavo 
automatiškai, nedalyvavo jokiose apklausose dėl nuolaidos ribojimo. Pareiškėjas negin-
čija, kad pastebėjo, kad E-TURO sistemoje yra suteikiamos nuolaidos dydžio ribojimas, 
bet manė, kad tai E-TURO sistemos administratoriaus vienašališkai įdiegtas techninis 
pakeitimas. Pareiškėjas neturėjo objektyvaus intereso diskutuoti su UAB „Eturas“ dėl  
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nustatytų ribojimų tikslingumo ar vienašališkai nutraukti su ja sudarytą sutartį. Tam, kad 
pareiškėjas atsiribotų nuo susitarimo, turėjo apie jį žinoti, o ji apie tai nežinojo. Be to, at-
sakovas nepaaiškina, kaip kitos kelionių agentūros sužinotų apie pareiškėjo atsiribojimą 
nuo susitarimo, jam nutraukus sutartį su UAB „Eturas“. Atsakovas pažeidimą galėjo pri-
pažinti remdamasi tik tais įrodymais, kurie tiesiogiai įrodo pažeidimo sudėties elementus 
ir dėl jų buvimo nekyla abejonių. Abejonės turi būti vertinamos pareiškėjo naudai, nes 
jis, skirtingai nei kitos kelionių agentūros, nesusirašinėjo su E-TURAS sistemos admi-
nistratoriumi. E-TURAS sistema nebuvo pagrindinis jos pardavimų kanalas, pajamos iš 
pardavimų per šią sistemą buvo labai mažos. Atsakovo išvados nėra grindžiamos indivi-
dualia pareiškėjo veiksmų analize, pareiškėjas neturėjo jokio intereso nustatyti nuolaidos 
ribojimą, kadangi: 1) pardavimai per E-TURO sistemą nėra pagrindinis jos pardavimų 
kanalas, pardavimų pajamos per E-TURAS sistemą smarkiai išaugo jau pasibaigus pažei-
dimui (2010 m. kovo mėnesį); 2) pareiškėjas galėjo pelningai taikyti didesnes nei 3 proc. 
dydžio nuolaidas komisinio atlygio sąskaita, kadangi gavo net 10 proc. komisinį atlygį, ir 
taip įgyti konkurencinį pranašumą prieš kitas agentūras; 3) kelionių pardavimas nėra pa-
grindinė pareiškėjo komercinė veikla, pagrindinė veikla yra tarpininkavimas parduodant 
atskiras turizmo paslaugas. Nebuvo ir jokio tiesioginio ar netiesioginio kontakto tarp pa-
reiškėjo ir kitų kelionių agentūrų dėl nuolaidų ribojimo per E-TURAS sistemą ir Taryba 
nepateikė tokių įrodymų. E-TURO sistema nesuteikė kelionių agentūroms informacijos, 
kokios kitos kelionių agentūros ja naudojasi, o Tarybos argumentas, kad tokią informaci-
ją galima sužinoti užėjus į kitų agentūrų interneto svetaines, yra nelogiškas, nes pirmiau-
sia agentūra turėtų suderinti veiksmus su kitomis agentūromis ir tik tada sužinoti, su kuo 
juos suderino. 

163. Nebuvo šalių valios sutapimo dėl nuolaidų ribojimo per E-TURAS sistemą. 
Taryba siekia įrodyti suderintus veiksmus tarp konkurentų per centrinį subjektą, o tai yra 
precedentų neturintis atvejis. Suderintų veiksmų tarp konkurentų per centrinį subjektą 
atveju riba tarp to, kas yra įprasti komerciniai įmonių santykiai, ir tarp to, kas yra netei-
sėtas bendradarbiavimas, yra labai nedidelė. Pareiškėjo teigimu, Taryba, siekdama įrody-
ti šalių valios sutapimą, turėjo įrodyti, kad pareiškėją ir kitas agentūras vienija bendras 
tikslas ir interesas (riboti nuolaidą per E-TURAS sistemą) ir kad: 1) pareiškėjas atsklei-
džia informaciją UAB „Eturas“, kad ji ją perduotų kitai konkrečiai kelionių agentūrai;  
2) UAB „Eturas“ perduoda informaciją pareiškėjo nurodytai kelionių agentūrai; 3)  ke-
lionių agentūra gauna šią informaciją ir žino, kad ji yra iš pareiškėjo. Tačiau pareiškėjo 
naudojimosi E-TURAS sistema interesai buvo skirtingi nuo kitų kelionių agentūrų, nes 
ji buvo tik nereikšmingas pardavimų kanalas, be to, ji didelių komisinių sąskaita galė-
jo daryti dideles nuolaidas. Pareiškėjo manymu, Taryba sąmoningai nesirėmė jos nu-
rodyta Jungtinės Karalystės apeliacinio teismo praktika dėl suderintų veiksmų per cen-
trinį subjektą, kadangi negalėjo nustatyti bendro visų agentūrų tikslo riboti nuolaidas. 
Nuolaidos ribojimą lėmė vienašališki UAB „Eturas“ veiksmai ir tai patvirtina šios aplin-
kybės: 1) UAB „Eturas“ turėjo didžiausią interesą nustatyti bazinę nuolaidą, kadangi di-
džioji dalis jos pajamų yra iš teisių naudotis E-TURAS sistema suteikimo, o ribodama 
bazinę nuolaidą UAB „Eturas“ užtikrino, kad kai kurioms agentūroms naudojimasis 
šia sistema bus pelningas ir taip UAB „Eturas“ išlaikys senus ir pritrauks naujų klientų;  
2) kelionių agentūrų apklausą inicijavo ir vykdė pati UAB „Eturas“ savo iniciatyva; 3) bū-
tent UAB „Eturas“ vienašališkai priėmė sprendimą dėl nuolaidos ribojimo, techniškai nu-
statydama tokį ribojimą. 
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164. Pareiškėjui paskirta bauda yra nepagrįstai didelė, kadangi: 1) suderintų veiks-
mų per centrinį subjektą praktika yra visiškai nauja, todėl Taryba turėjo į tai atsižvelgti ir 
pareiškėjui neskirti baudos; 2) Taryba, apskaičiuodama bazinį baudos dydį, neteisingai 
nustatė pareiškėjo pardavimo pajamas, nes neatsižvelgė į tai, kad pažeidimas yra išimti-
nai susijęs su pardavimų per E-TURAS sistemą pajamomis. Pareiškėjo tiesioginėmis pa-
jamomis laikytinos pajamos, gautos už pardavimus per E-TURAS sistemą, o netiesiogi-
nėmis – tik pareiškėjo pajamos už UAB „Tez Tour“ kelionių pardavimą visais platinimo 
kanalais. Pareiškėjo manymu, jam bauda turėjo būti skaičiuojama tik nuo tiesiogiai su 
pažeidimu susijusių pajamų 

165. Atsakovas Taryba su pareiškėjo bendrovės „ZigZag Travel“ skundu nesutin-
ka, prašo jį atmesti. Atsiliepime (20 t., b.  l. 104–122) paaiškino, kad nagrinėjamu atveju 
buvo būtent suderinti ūkio subjektų veiksmai, kurie konstatuojami ir nesant tiesioginio 
kontakto ir susitarimo, jie gali nepasiekti susitarimo stadijos, susitarimas paprastai nėra 
įforminamas. Atsakydama į tai, kad pareiškėjas nedalyvavo diskusijose, apklausose, su-
sitikimuose ir neperskaitė pranešimo apie nuolaidos ribojimą, Taryba paaiškina, kad vi-
sos tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės buvo vertinamos sistemiškai ir nė viena 
iš jų savaime nebuvo vertinama kaip konkurencijos pažeidimas, įskaitant ir dalyvavimą 
diskusijose bei sisteminio pranešimo gavimą. Paaiškina, kad visos agentūros, įskaitant 
pareiškėją, naudojosi ta pačia visų jų atžvilgiu vienodai administruojama E-TURAS sis-
tema; šioje sistemoje buvo nustatytas nuolaidos dydžio apribojimas; pagal vienodą inte-
gruojamos E-TURAS sistemos formą ją naudojančios kelionių agentūros galėjo nustatyti, 
kokios kitos agentūros taip pat naudojasi sistema, bei žinojo, kad visos jos naudojosi sis-
tema vienodomis sąlygomis; kelionių agentūros tokiam nuolaidos apribojimui neprieš-
taravo. Nėra pagrindo teigti, kad sistema naudojęsi ūkio subjektai, būdami atsakingi, ga-
lėtų ignoruoti ir nekreipti dėmesio į su jų ūkinėje veikloje naudojamomis priemonėmis 
susijusius pranešimus. Taryba, atsižvelgusi į pareiškėjo teiginius, kad sisteminį praneši-
mą gavo, bei į UAB „Eturas“ direktoriaus P. J. paaiškinimus, kad jei pranešimas sistemoje 
siunčiamas, jį gauna visi sistemos nariai, bei į tai, kad 5 sistemos nariai tokį pranešimą 
tikrai gavo, daro išvadą, kad sisteminis pranešimas buvo pateiktas visoms agentūroms. 
Naudojimasis sistema sudarė objektyvią galimybę susipažinti su sisteminiu pranešimu. 
Be to, apie nuolaidos ribojimą kiekviena agentūra galėjo sužinoti ne tik gavusi sistemi-
nį pranešimą, bet ir pagal sistemos techninius pakeitimus. Taip pat apie taikomą 3 proc. 
nuolaidą buvo skelbiama sistemos naudotojų interneto svetainėse. 

166. Pareiškėjas turėjo objektyvią galimybę pamatyti, žinoti apie nuolaidos ribo-
jimą tiek perskaitęs pranešimą, tiek pagal techninius sistemos pasikeitimus. Be to, nėra 
būtina, kad pareiškėjas sąmoningai suprastų, kad pažeidžia Konkurencijos įstatymą ar 
ES sutartį, todėl nereikšmingas jo manymas, kad nepažeidžia konkurencijos teisės rei-
kalavimų. Pareiškėjui nutraukus sutartį su bendrove „Eturas“, jo interneto tinklalapyje 
nebūtų lengvai atpažįstamos E-TURAS sistemos paieškos formos ir kitoms agentūroms 
būtų akivaizdu, kad jis nesinaudoja sistema ir netaiko nuolaidos ribojimo savo sudaro-
moms sutartims. Be to, išreiškus nepasitenkinimą bendrovės „Eturas“ atliktu veiksmu 
ir nepavykus rasti sprendimo, pareiškėjas galėjo kreiptis į Tarybą. Pareiškėjas naudojosi 
sistema, mokėjo administratoriui mokestį, vadinasi, sistema jam buvo patogi ir priim-
tina. Tai, kaip pats ūkio subjektas vertina savo vykdomą veiklą, kaip skirsto prioriteti-
nes veiklos sritis, nepaneigia jo pareigos laikytis teisės aktų reikalavimų. Pagal Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, nebūtina nustatyti, kad pažeidimas atnešė ūkio 
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subjektui neteisėtos naudos. Nustačius bazinės nuolaidos dydį, pareiškėjas galėjo dary-
ti įtaką vartotojui siūlytinos kainos dydžiui, todėl tai vis tiek ribojo agentūrų tarpusa-
vio konkurenciją. Be to, papildomų nuolaidų taikymas nepaneigia to, kad naudojimasis 
E-TURAS sistema konkurentams pagrįstai leido manyti, kad pagrindinė nuolaida ne-
bus didesnė nei 3 proc. Nors bendrovė „Eturas“ atliko aktyvius veiksmus, jie nelaikytini 
vienašaliais veiksmais, pašalinančiais sistema besinaudojančių agentūrų atsakomybę už 
veiksmų derinimą. Agentūros neorganizavo susirinkimų, o jų valiai suderinti buvo pa-
naudota E-TURAS sistema. Taigi būtent sistema besinaudojančios agentūros nepaprieš-
taravo tokiam apribojimui, su juo sutikdamos bei leisdamos kitoms agentūroms suprasti, 
kad jos taikys ne didesnę nei 3  proc. nuolaidą ir kad tokius pačius ribojimus taikys ir 
kitos E-TURAS sistemos narės. Be to, būtent UAB „Eturas“ buvo pripažintas draudžia-
mo susitarimo iniciatoriumi. Priešingai, nei teigia pareiškėjas, nesiekė įrodyti susitarimo 
per centrinį subjektą egzistavimo. Bendrovės „Eturas“ veiksmai sudarė pagrindą bei są-
lygas derinti sistema besinaudojančių agentūrų veiksmus ir ji pati aktyviai ir tiesiogiai 
prie to prisidėjo. Todėl, nors bendrovė „Eturas“ nevykdo kelionių pardavimo veiklos ir 
nėra agentūrų konkurentas, Taryba įvertino šios bendrovės veiksmus dėl konkurencijos 
pažeidimo. 

167. Baudos dydis pareiškėjui buvo skaičiuojamos nuo visų su kelionių pardavimu 
susijusių pajamų, atsižvelgiant į jos dalyvavimo pažeidime trukmę (7 mėnesiai). Bauda 
nebuvo nei didinama, nei mažinama. Taip pat nebuvo nustatyta nei atsakomybę lengvi-
nančių, nei sunkinančių aplinkybių. Dėl pareiškėjo argumento, kad Taryba turėjo susilai-
kyti nuo baudos skyrimo, paaiškina, kad baudos neskyrimas, esant vienam sunkiausių ir 
žalingiausių konkurencijos teisės pažeidimų, būtų nepagrįstas.

168. Pareiškėjas UAB „Ferona“ su skundu (16 t., b. l. 70–86, t. 17, b. l. 1–5) kreipėsi 
į teismą ir prašė: 1) panaikinti Tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9 1 punk-
tą tiek, kiek jame bendrovė „Ferona“ yra pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir ES sutarties 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus; 2) pa-
naikinti paskirtą 33 200 Lt baudą (Nutarimo 2.8 p.); 3) panaikinti įpareigojimą per 5 die-
nas nuo Nutarimo rezoliucinės dalies 2  punkte nustatytų baudų sumokėjimo pranešti 
apie tai Tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus; 4) kreiptis į Europos Komisiją, 
kad ši šioje administracinėje byloje pareikštų nuomonę dėl susitarimo vertinimo ES su-
tarties 101 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų konkurencijos teisės normų požiūriu.

169. Paaiškino, kad nors bendrovė „Ferona“, atsakydama į Tarybos teorinio po-
būdžio klausimą „kam buvo naudingas apribojimas“, 2011 m. sausio 12 d. nurodė, kad 
jis naudingas agentūroms, tačiau tai nereiškia, kad pareiškėjas tokiu būdu išreiškė valią 
pritarti nustatytam apribojimui. Pareiškėjas yra indiferentiškas nuolaidų ribojimui, nes:  
1) visi pardavimai, išskyrus dvi keliones, kurios buvo parduotos jau pradėjus tyrimą, 
buvo atliekami biure, o ne internetu; 2) pritaikyta 3  proc. nuolaida buvo ne draudžia-
mo susitarimo pasekmė, bet padaryta atsižvelgiant į susitarimą su klientais ir finansines 
galimybes. Civilinės teisės prasme susitarimo nebuvo, nes bendrovė „Eturas“ 2009  m. 
rugpjūčio 25  d. apklausa negali būti vertinama kaip oferta. Nutarime nėra konkrečiai 
nurodyta, kuo pasireiškė bendrovės „Ferona“ sutikimas ar pritarimas pasiūlymui riboti 
nuolaidas, pareiškėjas niekada nederino nuolaidų procento, dėl nuolaidų sistemos nie-
kada nekontaktavo su konkurentais, o tik siekdamas protingai prisiderinti prie esamos 
situacijos rinkoje naudojosi ta pačia sistema kaip ir konkurentai. Pareiškėjo nutylėjimas 
nereiškė pritarimo, pareiškėjas nepardavė kelionių per E-TURAS sistemą pažeidimo  
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laikotarpiu (nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2010 m. vasario ar pavasario), nors sistema 
naudojasi iki šiol, kainos nefiksavo, o nuolaidas taikė savo nuožiūra. Taigi UAB „Ferona“ 
negalėjo būti susitarimo dalyve, nes objektyviai savo valios jokia forma ir jokiame doku-
mente nėra išreiškusi, konkliudentiniais veiksmais – taip pat ne, jos veiksmų negalima 
įvardyti kaip nebylaus pritarimo. Todėl, pareiškėjo manymu, atsakovas suklydo vertinda-
mas jo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų santykių pobūdį. Nutarime yra nustatytas perne-
lyg aukštas atsakomybės taikymo standartas, nes daroma prielaida, kad subjektą galima 
laikyti nekaltu dėl pažeidimo padarymo tik tokiu atveju, kai jis savo aktyviais veiksmais 
išreiškia pasipriešinimą susitarimui. Tokia Tarybos nurodyta pasipriešinimo galimam su-
sitarimui priemonė kaip sutarties nutraukimas prieštarauja visiems civilinės teisės princi-
pams, susijusiems su tinkamu sutarčių laikymusi ir vykdymu, teisėtų lūkesčių principui. 
Pagrindų nutraukti sutartį vien tik po 2009 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Ferona“ neturėjo. 
Taryba nenustatė, kokį rinkos procentą užima tariamai susitarusios agentūros. 

170. Nors Nutarime nurodyta, kad nebuvo skaičiuojamos pajamos už kitas paslau-
gas nei kelionių organizavimas (draudimas, vizų išdavimas ir kt.), tačiau skiriant baudą į 
tai nebuvo atsižvelgta. Be to, nepagrįstai buvo nustatytas 7 mėnesių pažeidimo laikotar-
pis, kadangi nėra objektyvių įrodymų, kad UAB „Ferona“ pažeidime dalyvavo ilgiau nei 
6 mėnesius, todėl bauda turėtų būti skaičiuojama pagal pažeidimo trukmę, neilginant jos 
iki 1 metų. Pareiškėjo pajamos laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2010 m. kovo 
25 d. sudarė 78 026 Lt, todėl maksimali bauda pareiškėjui negalėjo viršyti 7 802,60 Lt ir 
turėtų būti mažinama atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Pareiškėjo 
manymu, jam galėtų būti skirta 2 000 Lt bauda. Be to, Taryba nepagrįstai nenustatė pa-
reiškėjui atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nes pareiškėjas savo veiksmais žalos nepa-
darė, pateikė visą reikalaujamą medžiagą ir duomenis, bendradarbiavo (duomenų netei-
kė, nes nebuvo ką teikti). Be to, negalima laikyti vienodai kaltomis tas agentūras, kurios 
buvo indiferentiškos nuolaidų ribojimui, ir tas, kurios ribojimą taikė. Todėl, pareiškėjo 
manymu, jam baudos dydis mažintinas dar 50 proc. Taip pat atsakovas nepagrįstai netai-
kė pareiškėjui lengvinančios aplinkybės – sunkios finansinės padėties. Be to, jai baudos 
dydis buvo apskaičiuotas įtraukus draudimo ir vizų pardavimo pajamas. Pareiškėjas ne-
suprato ir negalėjo suprasti, kad bendrovės „Eturas“ atliekama apklausa gali būti susitari-
mo pagrindas. Abejoja, ar papildoma nuolaida laikytina kainos, kuria yra konkuruojama, 
dalimi. Pareiškėjo manymu, tokios rūšies nuolaida (tik viena iš taikomų nuolaidų rūšių) 
negali būti laikoma kainos elementu, galinčiu turėti įtakos sąžiningai konkurencijai. Jeigu 
mokesčiai visiems rinkos dalyviams yra vienodi, kintami kainos elementai yra kaina ir 
nuolaidos. Tačiau tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad subjektai keliones būtų įsigiję iš 
vieno ar kelių šaltinių tokiomis pačiomis kainomis. Be to, nustatyta, kad tai yra tariamai 
horizontalaus susitarimo sudarymas. Nenustatyta objektyviai padaryta žala vartotojams. 
Nuolaidų, darančių neigiamą poveikį, vertinimas labiau priskirtinas vertikaliems, o ne 
horizontaliems susitarimams. Pareiškėjo manymu, horizontalaus susitarimo atveju mak-
simalios taikytinos nuolaidos nustatymas nėra priskiriamas prie konkurencijos pažeidi-
mo atvejų. 

171. Atsakovas Taryba su pareiškėjo bendrovės „Ferona“ skundu nesutiko, prašė jį 
atmesti. Atsiliepime (16 t., b. l. 146–165, 17 t., b. l. 70–73) paaiškino, kad susitarimo tiks-
las riboti konkurenciją vertinamas ne pagal subjektyvius susitarimo šalių ketinimus, bet 
pagal objektyvų tikslą. Todėl nesvarbu, kiek kelionių parduota per E-TURAS sistemą, ko-
kiais tikslais pareiškėjas naudojasi E-TURAS sistema, tai pareiškėjo veiksmų vertinimui 
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įtakos neturi. Susitarimo sąvoka turi būti vertinama ne civilinės, bet konkurencijos tei-
sės prasme. Pagal konkurencijos teisę susitarimai suprantami plačiai – apima bet kokia 
forma derinamus ūkio subjektų veiksmus. Susitarimais pripažįstami ne tik formalūs, 
rašytiniai susitarimai, bet ir žodiniai, teisiškai neįpareigojantys dokumentai ar kiti ne-
tiesioginiai veiksmų derinimai tarp konkurentų. Nagrinėjamu atveju agentūros susi-
tarė netiesiogiai, neveikimu ir pasyvumu išreikšdamos valią. Pareiškėjas nepaprieštara-
vo E-TURAS sistemos pakeitimams ir toliau ja naudojosi, taigi tokiu elgesiu pritarė per 
E-TURAS sistemą inicijuotam bendram veiksmų planui. Nors bendrovė „Eturas“ galėjo 
būti suderintų veiksmų sumanytojas, kuriam ribojimas galėjo būti finansiškai naudingas, 
jos veiksmai nelaikytini vienašaliais, kurie pašalintų kelionių agentūrų atsakomybę. Nėra 
būtina, kad ūkio subjektas sąmoningai suprastų, kad pažeidžia teisės aktų reikalavimus, 
nagrinėjamas pažeidimas bet kuriuo atveju laikytinas padarytu tyčia. Jei kelionių agen-
tūra, nesutikdama su nuolaidų apribojimu, būtų išreiškusi nepasitenkinimą, nutraukusi 
sutartį su UAB „Eturas“, jos tinklalapyje nebūtų lengvai atpažįstamos E-TURAS sistemos 
paieškos formos, kitoms agentūroms būtų akivaizdu, kad ji netaiko savo veikloje apribo-
jimo. Analogiškos sistemos nebuvimas ar neva tinkamo sutarčių vykdymo principo įgy-
vendinimas negalėjo ir negali pateisinti konkurencijai prieštaraujančių veiksmų, ypač kai 
sistema nebuvo neišvengiamai būtina tam, kad pareiškėjas apskritai galėtų vykdyti veiklą. 

172. Susitarimams (suderintiems veiksmams) dėl kainų nustatymo netaikomas 
mažareikšmiškumo kriterijus. Tokie veiksmai laikomi Konkurencijos įstatymo pažeidi-
mu, neatsižvelgiant į juos sudariusių subjektų rinkos dalis. Pagrįstai buvo padaryta išva-
da, kad veiksmai, kuriais ribojimas nuolaidų dydis, negali būti laikomi mažareikšmiais. 
Nagrinėjamu atveju suderinti veiksmai taip pat nepatenka į KĮ 5 straipsnio taikymo išim-
tį. Nustatydama pažeidimo trukmę Taryba sistemiškai vertino turimus įrodymus ir pa-
darė išvadą, kad nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais dėl trumpesnės pažei-
dimo trukmės, nes jis nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų suabejoti Tarybos išvadomis 
dėl pažeidimo trukmės. Taryba rėmėsi tyrimo metu surinkta informacija apie E-TURAS 
sistemos pakeitimų nustatymą, jų pašalinimą, informacija apie kelionių agentūrų naudo-
jimosi sistema trukmę nuolaidos ribojimo laikotarpiu. Tai, kad pareiškėjas apie 3 proc. 
nuolaidą neskelbė interneto svetainėje, nereiškia, kad jis internetu parduodamoms kelio-
nėms netaikė 3 proc. dydžio apribojimo. Nustačius bazinės nuolaidos dydį, ji galėjo dary-
ti įtaką vartotojui siūlytinos kainos dydžiui, todėl nesvarbu, ar pareiškėjas taikė papildo-
mas nuolaidas, ar ne, tai nepašalina nuolaidos apribojimo konkurenciją ribojančio tikslo. 

173. Pareiškėjui bauda apskaičiuota nuo 331 979 Lt, t. y. pagal jo paties pateiktus 
duomenis. Baudos dydis pagrįstai apskaičiuotas atsižvelgus į tai, kad pažeidimas truko 7 
mėnesius. Nebuvo nustatyta nei atsakomybę lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių. 
Tai, kad pareiškėjas per E-TURAS sistemą nepardavė jokių kelionių ar kad šis pardavi-
mų kanalas nepasiteisino, nekeičia jo veiksmų vertinimo. Bauda siekiama ne tik nubausti, 
bet ir prevencinių tikslų. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų matyti, kad 
jo finansinė padėtis yra sunki. Pareiškėjas savo iniciatyva jokios tyrimui reikšmingos in-
formacijos Tarybai nepateikė. Bendradarbiavimas yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė 
tik tada, kai ūkio subjektas pateikia informaciją savo iniciatyva, viršydamas savo pareigą 
pateikti Tarybos reikalaujamą informaciją. Dėl prašymo kreiptis į Europos Komisiją nuo-
monės paaiškina, kad pareiškėjas, reikšdamas tokį prašymą, nenurodė nei teisinio pa-
grindo, nei argumentų jam pagrįsti, iš abstraktaus jo pobūdžio neaišku, kokiu pagrindu 
ir dėl kokių nuostatų Europos Komisija turėtų pateikti nuomonę. Taryba yra institucija, 
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taikanti ES konkurencijos taisykles. Be to, Taryba, vykdydama teisės aktų nuostatas, elek-
troniniu būdu informavo Europos Komisiją apie atliktą tyrimą. Taryba 2012 m. vasario 
29  d. gavo Europos Komisijos patvirtinimą, kad Europos Komisijoje pranešimas buvo 
gautas. Tarybai priėmus Nutarimą, pagrindinės jo išvados anglų kalba buvo paskelbtos 
Europos konkurencijos vidiniame tinkle. Taigi Europos Komisijai yra žinoma apie tyrimą 
ir jo išvadas, ir ji nuomonės ar pastabų dėl jo nepareiškė. Todėl nėra jokio objektyvaus 
teisinio ar faktinio pagrindo bei būtinybės pakartotinai kreiptis į Europos Komisiją, kad 
ši pateiktų savo nuomonę. 

174. Pareiškėjas UAB „ZIP Travel“ skunde (37  t., b.  l.  1–6) prašo: 1) panaikinti 
Nutarimo dalį, kurioje bendrovė „ZIP Travel“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstaty-
mo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus; 2) panai-
kinti paskirtą 8 700 Lt baudą.

175. Paaiškino, kad Taryba netinkamai kvalifikavo pareiškėjo veiksmus, nustatyti 
kelionių agentūrų veiksmai, kurie kvalifikuojami kaip konkurencijos teisės pažeidimas, 
pasireiškiantis draudžiamo susitarimo sudarymu, sudėtis (dalyvavimas diskusijose dėl 
nuolaidų taikymo, balsavimas dėl nuolaidų, informavimas klientų savo interneto svetai-
nėse apie taikomas ribotas nuolaidas, galų gale ribotų nuolaidų faktinis taikymas), ne-
gali būti pritaikomi bendrovei „ZIP Travel“, nes ji šiuose veiksmuose nedalyvavo, valios 
dėl sprendimų riboti nuolaidas nereiškė. Atsakovas be pagrindo neįvertino pareiškėjo 
Tarybai pateiktos 2011 m. sausio 7 d. pažymos Nr. SI 1/14, kuri liudija, jog tiriamuoju 
laikotarpiu pareiškėjas per E-TURAS sistemą pardavė 5 keliones, iš kurių 4 iš 5 klien-
tams buvo pritaikytos didesnės kaip 3 proc. nuolaidos ir nė vienu iš atvejų – mažesnės 
kaip 3 proc. Pareiškėjo nuomone, yra būtina nustatyti ir tinkamomis įrodinėjimo prie-
monėmis įrodyti pasireiškus UAB „ZIP Travel“ valiai veikti atitinkamu būdu (ribojant 
nuolaidas iki 3 proc.), be to, kad ši pareiškėjo valia būtų suderinta bent tarp dviejų ša-
lių (konkurentų). Iš bylos medžiagoje esančių rašytinių įrodymų matyti aiškiai priešinga  
UAB „ZIP Travel“ valia vienašališkai pritaikytiems ribojimams. Atsakydama į Tarybos 
paklausimą, pareiškėjas 2011 m. sausio 7 d. raštu nurodė, kad jo veikloje taikytinų pas-
laugų nuolaidų ribojamas nebuvo ir negalėjo būti nustatytas, nes pareiškėjas dėl to spren-
džia savarankiškai, pateikė 2011 m. sausio 7 d. pažymą Nr. SI 1/14. Šie rašytiniai įrody-
mai rodo jo valią taikyti savo klientams neribotas nuolaidas ir kartu valinį prieštaravimą 
primetamoms techninėms priemonėms. Šie įrodymai ir skunde nurodytos aplinkybės 
nebuvo tinkamai įvertinti tyrimo metu.

176. Bendrovė „Eturas“ į pareiškėją dėl nuolaidų ribojimo E-TURAS sistemoje 
kreipėsi per darbuotoją M. B., pastarojo elektroniniu paštu siųsdama žinutę bei pakar-
totinę žinutę 2009 m. rugpjūčio 25 d. Nurodytas asmuo Tarybos atliekamo tyrimo metu 
nebedirbo pareiškėjo įmonėje (darbo santykiai nutrūkę 2010  m. kovo 16  d.), todėl jai 
nežinoma, ar nurodytos žinutės adresatą pasiekė. Byloje taip pat nėra objektyvių įrody-
mų, ar pareiškėjui tapo žinoma (ir jei taip, kada tapo žinoma) apie techninių ribojimų 
E-TURAS sistemoje įdiegimą. Byloje nenustatyta, kad pareiškėjas, skirtingai nuo kitų ke-
lionių agentūrų, apie tokį ribojimą būtų paskelbęs savo interneto svetainėje, o teiginiai, 
jog jis apie tai žinojo vien dėl to, kad naudojosi sistema, o sistemoje buvo skelbiami ati-
tinkami sisteminiai pranešimai, tėra prielaidos.

177. Atsakovas Taryba su pareiškėjo bendrovės „ZIP Travel“ skundu nesutiko, 
prašė jį atmesti. Atsiliepime (37  t., b.  l.  160–174) paaiškino, kad apklausa buvo siųs-
ta darbuotojui, kuris Tarybos atliekamo tyrimo metu jau nebedirbo UAB „ZIP Travel“,  
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pažymėjo, kad apklausos siuntimo metu UAB „ZIP Travel“ ir minėtą asmenį vis dar siejo 
darbo santykiai, todėl jis minėtą apklausą gavo, galėjo su ja susipažinti, išreikšti pareiš-
kėjo vardu nuomonę (balsuoti) ar, neturėdamas įgaliojimų, informuoti administraciją. 
Netgi viso to nepaisant, tokios aplinkybės nėra vertintinos, kadangi vidinės organizaci-
nės problemos konkurencijos teisės prasme nėra reikšmingos. Aplinkybė, jog pritaiky-
davo papildomas nuolaidas, kurios galėjo padidinti bendrą pritaikytos kelionei nuolai-
dos dydį, reikšmės kelionių agentūrų suderintų vertinimui neturi, nes bet kuriuo atveju 
per E-TURAS sistemą techninėmis priemonėmis buvo apribotas bazinės nuolaidos dy-
dis. Teigia, kad nesvarbu, kiek kelionių parduota per E-TURAS sistemą, kokiais tikslais 
kelionių agentūra naudojosi E-TURAS sistema, tai pareiškėjo veiksmų vertinimui įtakos 
neturėtų.

II.

178. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu 
pareiškėjų skundus tenkino iš dalies. 

179. Pirmosios instancijos teismas sutiko su Tarybos Nutarime įtvirtinta pozicija, 
jog vartotojų požiūriu kelionių organizatorių parduodamos kelionės ir kelionių agentū-
rų parduodamos kelionės yra tarpusavyje pakeičiamos, skirtingais būdais (kanalais) par-
duodamos organizuotos kelionės taip pat yra pakeičiamos, todėl priskirtinos tai pačiai 
prekės rinkai – organizuotų kelionių pardavimui. Taigi teismas nepagrįstais laikė pareiš-
kėjų argumentus, jog atsakovė netinkamai apibrėžė atitinkamą rinką, neatskirdama agen-
tavimo paslaugų kelionėms, parduodamoms biuruose, nuo agentavimo paslaugų kelio-
nėms, parduodamoms internetu, o rinkos apibrėžimas turėtų būti pakeistas pripažįstant, 
kad atitinkamą rinką sudaro kelionių agentūrų teikiamų tarpininkavimo paslaugų rin-
ka, platinant keliones internetu, kaip ir argumentus dėl kelionių organizatorių ir kelionių 
agentūrų skirtingų veiklos sričių ir ūkio subjektų grupių neišskyrimo. Teismas pažymėjo, 
kad nagrinėjami susitarimai laikytini pagal tikslą ribojančiais konkurenciją, todėl kon-
kretus poveikis, neigiamos pasekmės rinkai nenustatinėjamos. Atitinkamos rinkos api-
brėžimas nustatytiems Konkurencijos įstatymo pažeidimams kvalifikuoti esminės reikš-
mės neturi.

180. Teismas konstatavo, kad nustatytos aplinkybės rodo, jog, nors tiesiogiai pa-
čioje E-TURAS sistemoje nebuvo pateikta informacija apie visas ja besinaudojančias ke-
lionių agentūras, tačiau pareiškėjos prie jos jungėsi tik su joms paskirtais slaptažodžiais. 
Todėl, įvertinus sudarytų sutarčių tarp UAB „Eturas“ ir kelionių agentūrų turinį (pvz., 7.6 
punktą), vienodą E-TURAS sistemos vaizdinę išraišką visų ją naudojančių kelionių agen-
tūrų integruotuose interneto puslapiuose, liudytojų P. J., A.  D. bei E. O. paaiškinimus, 
darytina išvada, jog pareiškėjos turėjo suprasti, kad E-TURAS yra bendra sistema, kuria 
naudojasi daugelis kelionių agentūrų. Byloje nėra duomenų, kuriais remdamasis teismas 
turėtų pagrindo daryti priešingą išvadą.

181. Dėl UAB „Eturas“ vykdytos apklausos teismas pažymėjo, jog nustatytos 
aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad būtent UAB „Eturas“, būdamas E-TURAS siste-
mos administratoriumi, organizavo apklausą, siuntė sisteminį pranešimą, techninėmis 
priemonėmis apribojo 3 proc. nuolaidos taikymą E-TURAS sistemoje. Liudytojas A. D. 
teisme paaiškino, kad jis, kaip sistemos administratorius, vadovo nurodymu apribojo 
3 proc. nuolaidą parduodamoms kelionėms internetu nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. Taigi 
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nėra svarbu, kad UAB „Eturas“ su kelionių agentūromis nebuvo konkurentai, ji aktyviais 
veiksmais (buvo iniciatorė) prisidėjo prie draudžiamo susitarimo ir išreiškė bendrą valią 
dėl nuolaidų ribojimo internetu.

182. Dėl 2009  m. rugpjūčio 27  d. sisteminio pranešimo ir nuolaidos apribojimo 
E-TURAS sistemoje, teismas pažymėjo, kad iš 2009 m. rugpjūčio 27 d. sisteminio pra-
nešimo turinio akivaizdu ir aišku, kad jį gavusios kelionių agentūros privalėjo suprasti 
apie naujai įvedamas nuolaidų kelionių užsakymams internetu „lubas“ bei tai, kad šis 
pranešimas nėra skirtas konkrečiai jį gavusiai bendrovei, o yra bendras visoms E-TURAS 
sistemos naudotojoms. Daugelis pareiškėjų teigė, kad net sisteminio pranešimo išsiun-
timo faktas neįrodo, jog bendrovės jį aktyvavo ir su juo susipažino. Teismas su tokiais 
teiginiais nesutiko, nes sisteminis pranešimas buvo išsiųstas visoms bendrovėms, tą savo 
paaiškinimuose patvirtino P. J., bendrovė „ZigZag Travel“, taip pat rastas pranešimas 
bendrovių „Travelonline Baltics“, „Star Express“ patalpose, „700LT“ vadovo pateiktas 
pranešimas Tarybai. Teismas konstatavo, jog šios aplinkybės aiškiai patvirtino, kad visos 
kelionių agentūros, kurios naudojosi E-TURAS sistema, turėjo realias (objektyvias) ga-
limybes susipažinti su sisteminiu pranešimu apie nuolaidos dydžio ribojimą iki 3 proc. 
parduodamoms kelionėms internetu. Kaip minėta, paslaugų teikimo sutartimis bendrovė 
„Eturas“ jos vartotojams įsipareigojo raštu ar elektroniniu paštu informuoti apie techni-
nius pakeitimus (3.1.3 p.), tą 2009 m. rugpjūčio 27 d. išsiųsdama sisteminį pranešimą dėl 
maksimalios nuolaidos įvedimo ir padarė. Teismas padarė išvadą, kad kelionių agentū-
ros, naudodamos šią sistemą ir parduodamos keliones internetu, turėjo galimybę domėtis 
sistema, kuria naudojasi, jos naujovėmis ir atitinkamai įvertinti galimą riziką dėl jos. Kita 
vertus, pačios E-TURAS sistemos techninių galimybių apribojimas kiekvienai ja besinau-
dojančiai kelionių agentūrai leido suprasti apie maksimalios nuolaidos taikymo galimy-
bės apribojimą net ir preziumuojant, kad sisteminio pranešimo neperskaitė. Techniškai 
negalėdamos taikyti didesnių nei 3 proc. nuolaidų parduodamoms kelionėms internetu, 
pareiškėjos turėjo vienareikšmiškai įvertinti ir suvokti apie įvykdytus E-TURAS sistemos 
pakeitimus, po kurių jos negalėjo individualiai parinkti taikomos nuolaidos dydžio. Be 
to, pareiškėjos, žinodamos E-TURAS sistemos savybes, veikimo principus, po šių pakei-
timų privalėjo suprasti, kad ir kitos šios sistemos naudotojos neturės atitinkamos pasirin-
kimo laisvės taikyti didesnes nei 3 proc. nuolaidas parduodamoms kelionėms internetu. 
Visos šios nustatytos aplinkybės patvirtino, kad bendrovė „Eturas“ derino ateities veiks-
mus su kelionių agentūromis dėl 3 proc. nuolaidos dydžio nustatymo rinkoje tiek raštu, 
tiek telefonu, tiek elektroniniais laiškais, tiek konkrečiais veiksmais (vadovo nurodymu 
bendrovės „Eturas“ darbuotojas A.  D. 2009  m. rugpjūčio 27  d. fiksavo 3  proc. nuolai-
dą E-TURAS sistemoje), t. y. bendrovė „Eturas“ buvo organizatorė, tariantis su kelionių 
agentūromis dėl kainų fiksavimo, buvo iniciatorė nustatant kainą parduodamai kelionei 
internetu. 

183. Dėl draudžiamo susitarimo teismas pažymėjo, kad kelionių agentūros inter-
neto tinklalapiuose per E-TURAS sistemą, kurios administratorė yra bendrovė „Eturas“, 
vartotojams siūlė maksimalią 3  proc. nuolaidą kelionėms, t.  y. derino veiksmus, nusta-
tydamos maksimalią nuolaidą užsakymams internetu, todėl tokie veiksmai turėtų būti 
laikomi susitarimais, jais siekiama riboti konkurenciją pagal tikslą, neigiamos pase-
kmės konkurencijai yra preziumuojamos, papildomai vertinti jų nėra būtina. Norint 
konstatuoti Konkurencijos įstatymo pažeidimą, pakanka nustatyti susitarimo tarp ūkio 
subjektų, kurie yra konkurentai, sudarymo faktą ir susitarimo objektą – tiesioginį arba  
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netiesioginį prekės ar paslaugos kainos nustatymą. Šiuo atveju konkurenciją ribojan-
tis tikslas tarp ūkio subjektų pasireiškė tuo, kad E-TURAS sistemoje apribojus galimybę 
kelionių agentūroms pačioms pritaikyti nuolaidą, jos prarado teisę savo nuožiūra nusis-
tatyti kainą, tokiu būdu išreiškė bendrą valią nustatyti maksimalią nuolaidos ribą, atsi-
sakė vieno iš esminių konkurenciją tarp ūkio subjektų turinčių užtikrinti ūkinės veiklos 
vykdymo elementų – konkuruoti kainomis. Laisvas konkuravimas kainomis yra viena 
iš pagrindinių sąžiningos konkurencijos formų, o kainų fiksavimas tiesiogiai įsiterpia ir 
kliudo formuotis konkurencingų procesų rezultatams. Tiek bendrovė „Eturas“, tiek pa-
čios kelionių agentūros, kurios naudojosi E-TURAS internetine sistema, negalėjo nesu-
prasti, kad sistemoje padaryti 3 proc. nuolaidos dydžio apribojimai daro įtaką kelionių 
agentūrų ūkinei veiklai parduodant keliones. Pareiškėjų argumentai, kad parduodamoms 
kelionėms internetu taikė papildomas nuolaidas (didesnes nei 3  proc.), reikšmės kelio-
nių agentūrų suderintų veiksmų vertinimui neturi, nes kai kurios kelionių agentūros dėl 
3 proc. nuolaidos tarėsi, kitos nereaguodamos išreiškė tylų pritarimą, todėl realiai darė 
įtaką vartotojui dėl siūlomos kelionės kainos dydžio, nuo kurio galėjo būti taikomos pa-
pildomos nuolaidos. Siekiant įrodyti suderintus veiksmus, nėra būtina nustatyti, kad na-
grinėjami konkurentai (kelionių agentūros) įsipareigojo viena kitai elgtis konkrečiu būdu 
arba kelionių agentūros derino savo ateities veiksmus rinkoje. Pakanka to, kad savo keti-
nimo išraiška kelionių agentūros eliminavo ar bent jau gerokai sumažino netikrumą ki-
tiems ūkio subjektams. Taigi nesvarbu, ar kelionių agentūros taikė papildomas nuolaidas, 
ar ne, jų ir bendrovės „Eturas“ suderintų veiksmų konkurenciją ribojančio tikslo tai ne-
pašalina. Toks visoms agentūroms priimtinas nuolaidos dydis galėjo tiesiogiai daryti įta-
ką joms sprendžiant dėl nuolaidų dydžio keliones parduodant ir kitais būdais (ne tik in-
ternetu, bet ir biuruose ar kitais prekybos kanalais). Vartotojai, pirkdami kelionę, dažnai 
naudojasi keliais kelionės įsigijimo būdais, todėl aišku, kad nuolaidų taikymas viename iš 
pardavimo kanalų galėjo paveikti ir nuolaidų dydį parduodant kelionę kitais būdais bei 
daryti neigiamą įtaką konkurencijai tarp kelionių agentūrų atitinkamoje rinkoje. Teismas 
taip pat pažymėjo, kad šiuo atveju tiesioginio kelionių agentūrų tiesioginio kontakto ne-
buvo, tačiau veiksmai buvo derinami tyliu pritarimu, todėl pareiškėjos, norėdamos atsiri-
boti nuo šių veiksmų derinimo, turėjo aiškiai išreikšti tokią poziciją (pvz., nutraukti pas-
laugų teikimo sutartį su bendrove „Eturas“.

184. Dėl pareiškėjų dalyvavimo draudžiamame susitarime teismas nesutiko su 
pareiškėjų argumentais, kad nustatyto 3  proc. nuolaidos dydžio fiksavimo kelionėms 
E-TURAS sistemoje nepastebėjo, nes, kaip minėta, iki 2009 m. rugpjūčio 27 d. jų gali-
mybės taikyti norimo dydžio nuolaidas nebuvo ribojamos, o apie daugiau kaip 3  proc. 
bazinės nuolaidos taikymo pasirinkimo savo nuožiūra apribojimą visos kelionių agentū-
ros buvo informuotos sisteminiu pranešimu. Taigi nelogiška būtų manyti, kad kelionių 
agentūros galėjo nepastebėti pasikeitusių jų naudojamos sistemos nustatymų ar apie juos 
nesuprasti. Atsakovo surinkta medžiaga akivaizdžiai ir aiškiai patvirtina, kad pareiškė-
jai naudojosi ta pačia visų jų atžvilgiu vienodai administruojama E-TURAS sistema, joje 
buvo nustatytas 3 proc. nuolaidos dydžio apribojimas, tokiam nuolaidos apribojimui ke-
lionių agentūros neprieštaravo. Teismas nesutiko, jog sistema naudojęsi ūkio subjektai, 
būdami atsakingi, galėtų ignoruoti, nekreipti dėmesio į su jų ūkinėje veikloje naudoja-
momis priemonėmis susijusius pranešimus. Teismo nuomone, faktinės bylos aplinkybės 
leidžia daryti išvadą, kad kelionių agentūros veiksmus derino netiesiogiai, keitėsi infor-
macija per vienodai veikiančią E-TURAS sistemą. Netiesioginis keitimasis informacija 
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šiuo atveju pasireiškė tuo, kad po bendrovės „Eturas“ veiksmų (2009 m. rugpjūčio 25 d. 
apklausos, 2009 m. rugpjūčio 27 d. sisteminio pranešimo, 3 proc. nuolaidos apribojimo 
parduodamoms kelionėms internetu) kelionių agentūros tokiems E-TURAS adminis-
tratoriaus veiksmams neprieštaravo, išreiškė tylų pritarimą, dar daugiau – ir toliau nau-
dojosi šia sistema. Neprieštaravimu ir pritarimu 2009  m. rugpjūčio 27  d. nustatytiems 
E-TURAS sistemos pakeitimams kelionių agentūros savo konkurentams leido pagrįstai 
numanyti, jog ir ateityje tokios pozicijos laikysis. Atitinkamai tokią informaciją gavęs 
konkurentas, taip pat pritardamas ir neprieštaraudamas tokiam baziniam nuolaidų taiky-
mo būdui, kitoms kelionių agentūroms leido suprasti, jog toks modelis jį tenkina, ateityje 
jis taip pat taikys ne didesnes nei 3 proc. nuolaidas. Taip kelionių agentūros viena iš kitos 
sulaukė pritarimo dėl nuolaidos dydžio, t.  y. atskleidė savo ketinimus (tyliu pritarimu) 
ir eliminavo arba bent jau gerokai sumažino netikrumą kitiems konkurentams (kitoms 
kelionių agentūroms) dėl savo elgesio rinkoje. Argumentai, jog jos nematė sisteminio 
pranešimo, nėra pagrįsti objektyviais įrodymais. O nesidomėjimas perkamos paslaugos 
– E-TURO sistemos – nuomos sąlygomis, nežinojimas jos veikimo ypatumų negali būti 
laikomi logišku apdairaus ir atsakingo ūkio subjekto elgesiu. Kiekviena kelionių agentūra 
turėjo objektyvią galimybę sužinoti apie nuolaidos apribojimą tiek perskaičiusi sisteminį 
pranešimą, tiek pagal techninius sistemos pakeitimus. Be to, pagal teismų praktiką, nėra 
būtina, kad ūkio subjektas sąmoningai suprastų, kad pažeidžia Konkurencijos įstatymo 
5 straipsnio, SESV 101 straipsnio nuostatas. Susitarimai tiesiogiai ar netiesiogiai nusta-
tyti tam tikros prekės kainas ar kitas pirkimo sąlygas visais atvejais laikomi ribojančiais 
konkurenciją, jų neigiamas poveikis konkurencijai preziumuojamas. Susitarimo tikslas 
vertinamas ne pagal subjektyvius šalių ketinimus, bet pagal objektyvų susitarimo tikslą. 
UAB „Eturas“ atliko aktyvius veiksmus, buvo iniciatorė, tačiau tokie veiksmai nelaikytini 
vienašaliais, jie nepašalina kelionių agentūrų atsakomybės. Bendros valios išreiškimo dėl 
kainų fiksavimo parduodamoms kelionėms internetu šiuo atveju negali paneigti aplinky-
bė, kad pačioje E-TURAS sistemoje nebuvo skelbiama informacija apie kitas ja besinau-
dojančias kelionių agentūras. Kiekvienos kelionių agentūros tinklalapyje atsiradęs nuolai-
dos ribojimas turėjo pagrįstai sukelti susidomėjimą: kas ir kodėl jį padarė, o išsiaiškinusi 
kelionių agentūra turėjo pareigą apsispręsti dėl tolesnių savo veiksmų rinkoje. Teismas 
atkreipė dėmesį, kad apie konkurentus, kurie taip pat naudojasi E-TURAS sistema ir ati-
tinkamai nuolaidas kelionėms taiko ne didesnes nei 3 proc., kelionių agentūros galėjo ži-
noti įvertindamos, kaip jau buvo minėta ir ką tyrimo metu nustatė atsakovė, E-TURAS 
sistemai būdingą bendrą vizualinį vaizdą visose ją naudojusiose konkurentų interneto 
svetainėse bei suprasdamos, jog E-TURAS sistema naudojasi kartu su kitomis kelionių 
agentūromis. Tai, kad, susumavus galimas pritaikyti nuolaidas, bendra nuolaida vartoto-
jui viršijo 3 proc. nekeičia kelionių agentūrų draudžiamų veiksmų ribojant konkurenciją, 
nes bet kokiu atveju buvo nustatytos ribos bazinei nuolaidai, dėl kurios atitinkamai ben-
dros nuolaidos suma procentine išraiška taip pat mažėjo. Nagrinėjamu atveju dėl pareiš-
kėjų veiksmų derinimo kelionės pirkėjas sumokėdavo kainą, kuri buvo nulemta ne sąži-
ningo konkurencinio pranašumo, o dirbtinai sukurtų aplinkybių (susitarimo). Suderinus 
veiksmus dėl nuolaidų, parduodamų internetu per E-TURAS sistemą, maksimalios ribos 
teisės pažeidimas pasireiškė tuo, kad nuolaida kelionės pirkėjui nebuvo siūloma kelionių 
agentūrai laisvai nustatant bazinės nuolaidos dydį ir vienas galutinės kainos elementas iš 
esmės tapo nulemtas nebe konkurencijos, o pareiškėjų susitarimo.
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185. Kai kurie pareiškėjai teigė, kad negali būti baudžiami už dalyvavimą suderin-
tuose veiksmuose su UAB „Eturas“, kadangi suderinti veiksmai yra galimi tik tarp kon-
kurentų, o jas su UAB „Eturas“ sieja ne konkurentų, o tiekėjo ir pirkėjo santykis. Teismas 
su tokiais pareiškėjų teiginiais nesutiko, nes konkurencijos teisėje svarbus ne tik forma-
lus teisinis vertinimas, bet ir veiksmų įtaka ekonominiams procesams. Teismo nuomone, 
šiuo atveju bendrovė „Eturas“ buvo internetinės sistemos kūrėja, platintoja, su kelionių 
agentūromis ją siejo vertikalus santykis, bet dėl sistemos veikimo principo, jos pobūdžio 
ir dėl to, kad E-TURAS sistema naudojosi kelionių agentūros parduodamos internetu 
organizuotas keliones, jos yra konkurentės, jas sieja horizontalus ryšys, o horizontalaus 
pobūdžio konkurencijos ribojimas būna tik tarp konkurentų. Todėl vertikalių santykių 
buvimas savaime nepašalina horizontalaus susitarimo, jei konkurencijos ribojimas pa-
sireiškia tarp konkurentų (kelionių agentūrų), t.  y. horizontaliame lygmenyje. Teismas 
pažymėjo, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonė gali pažeisti EB 81 straipsnio 
1 dalyje (dabar SESV 101 str.) įtvirtintą draudimą, jeigu su kitomis įmonėmis suderin-
tais veiksmais siekia apriboti konkurenciją konkrečioje bendrojoje rinkoje, nebūtinai rei-
kalaujant, kad ji vykdytų veiklą toje pačioje atitinkamoje rinkoje. Aiškinant kitaip, būtų 
susiaurinta EB 81  straipsnio 1  dalyje įtvirtinto draudimo apimtis, o tai prieštarautų jo 
veiksmingumui ir pagrindiniam tikslui. Bendrovė „Eturas“, būdama suinteresuota ma-
žesnių nuolaidų internetu parduodamoms kelionėms taikymu, taip pat imdamasi prie-
monių E-TURAS sistemoje, kad būtų nustatytas maksimalios nuolaidos dydžio riboji-
mas, savo elgesiu ne tik pritarė kelionių agentūrų suderintiems veiksmams, bet ir prie 
jų prisidėjo, juos organizavo, iš esmės buvo šios nuolaidos ribojimo organizatorė. Todėl 
Taryba pagrįstai pripažino bendrovę „Eturas“ buvusią kelionių agentūrų suderintų veiks-
mų netaikyti didesnių nei 3 proc. nuolaidų internetu per E-TURAS sistemą parduoda-
moms kelionėms bendrininke. Bendrovė „Daigera“ teigė, kad nagrinėjamu atveju Taryba 
neanalizavo ūkio subjektų suderintų veiksmų, nes neturėjo jokio tiesioginio kontakto ar 
susitarimo dėl nuolaidos dydžio nustatymo su kitomis kelionių agentūromis, joks susita-
rimas nėra įformintas. Teismas su tokiais argumentais nesutiko, nes konkurencijos teisėje 
pakanka ketinimo išraiškos, pritarimo ar tylaus pritarimo, kad būtų gerokai sumažintas 
netikrumas kitiems konkurentams dėl savo tikėtino elgesio rinkoje.

186. UAB „Aviaeuropa“ teigė, kad neturėjo prieigos prie E-TURAS sistemos, nė 
karto nebuvo prisijungusi, naudotis sistema, įskaitant ir galimybę susipažinti su sistemi-
niais pranešimais, įgijo ne vėliau nei 2008 m. gruodžio 11 d. Šiuos bendrovės teiginius 
teismas atmetė, nes bendrovė buvo sudariusi sutartį su bendrove „Eturas“ dėl sistemos 
naudojimo, ja naudojosi, mokėjo nuomos mokestį, jos nenutraukė, tai patvirtino, kad ši 
sistema jai buvo priimtina ir reikalinga. Kaip kiekvienas apdairus ir atsakingas ūkio su-
bjektas turėjo domėtis šia sistema, jos teikiamomis paslaugomis, per šią sistemą turėjo 
objektyvią galimybę sužinoti apie nuolaidos apribojimą tiek perskaičiusi sisteminį pra-
nešimą, tiek pagal techninius sistemos pakeitimus. Be to, pagal teismų praktiką, nėra 
būtina, kad ūkio subjektas sąmoningai suprastų, kad pažeidžia Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio, SESV 101 straipsnio nuostatas. Susitarimo tikslas vertinamas ne pagal su-
bjektyvius šalių ketinimus, bet pagal objektyvų susitarimo tikslą. Pareiškėjas nepapriešta-
ravo E-TURAS sistemos pakeitimams, toliau ja naudojosi, todėl tokiu elgesiu pritarė per 
E-TURAS sistemą inicijuotam bendram kelionių agentūrų veiksmų planui.

187. Pareiškėjai UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Vestekspress“, UAB „Kelionių 
laikas“ ir UAB „Keliautojų klubas“ teigė, kad konstatuojant pažeidimą buvo būtina  
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išsami bendrovės „Tez Tour“ vaidmens analizė, nes jos kelionės buvo parduodamos per 
E-TURAS sistemą, o kelionių agentūros buvo tik tarpininkės, gaudavusios komisinį at-
lygį už parduodamą kelionę. Teismas su tokiais teiginiais sutiko iš dalies. Teismas sutiko 
su pareiškėjų teiginiu, kad parduodamos kelionės kainą nustato kelionių organizatorius, 
kelionių agentūros tik tarpininkauja parduodant keliones, tačiau nėra sutarties šalis, pri-
siimanti įsipareigojimus vartotojui. Kelionių agentūros nuo kelionių organizatoriaus nu-
statytos ir skelbiamos kelionės kainos gali taikyti nuolaidas, kurias paprastai dengia savo 
komisinio atlyginimo sąskaita. Vis dėlto bendrovės „Eturas“ sistema nebuvo išskirtinai 
UAB „Tez Tour“ kelionėms parduoti skirta sistema. Taryba pagrįstai netyrė bendrovės 
„Tez Tour“ parduodamų kelionių per E-TURAS sistemą, nes tai nebuvo tyrimo objektas, 
šios aplinkybės apskritai neturėtų įtakos konstatuotam pažeidimui. Be to, byloje apskritai 
nėra jokių duomenų, kad bendrovė „Tez Tour“ būtų inicijavusi, dalyvavusi ar kitaip prisi-
dėjusi prie konkrečios nuolaidos ribojimo, jų nepateikė ir pareiškėjai.

188. UAB „Baltic Tours Vilnius“ argumentą, kad bendrovės „Eturas“ sistemos nau-
dotojas nežino, kokie kiti subjektai yra prisijungę prie sistemos, teismas laikė nepagrįstu. 
Teismas anksčiau konstatavo šios sistemos savybes (vienoda sistemos paieškos forma, ji 
nėra pritaikyta pagal kiekvienos atskiros kelionių agentūros poreikius, vizualiai matosi 
vienodas vaizdas, pagal formą turi vienodas technologines savybes). Taigi pareiškėjas, ži-
nodamas E-TURAS sistemos veikimo pobūdį, matydamas vizualų vaizdą, nesudėtingai 
galėjo nustatyti, ar kitos kelionių agentūros naudojasi šia sistema.

189. Teismas nesutiko su UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir UAB „Kelionių laikas“ 
argumentais dėl procedūrinių pažeidimų, nes esminių pažeidimų teismas nenustatė. 
Nustatytos aplinkybės parodė, kad atsakovas užtikrino pareiškėjams teisę teikti rašytinius 
paaiškinimus, įrodymus tyrimo metu, atsikirsti į tyrimo išvadas bei įrodinėti ir ginti savo 
poziciją bylą nagrinėjant viešame posėdyje. Tarybos veiksmai, kai buvo atidėtas nutarimo 
paskelbimas vėlesniam laikui nenurodant atidėjimo motyvų, nors ir gali būti vertinami 
kaip procedūrinio pobūdžio pažeidimas, tačiau jis nelėmė iš esmės neteisingo Nutarimo 
priėmimo.

190. UAB „Grand Voyage“ teigė, kad draudžiamo susitarimo laikotarpiu visiškai 
nenaudojo E-TURAS sistemos, nepardavė nė vienos kelionės, kitos bendrovės taip pat 
teigė, jog taikė didesnes nuolaidas. Teismas konstatavo, kad konkurencijos teisėje nėra 
svarbu pasekmės, kai konkurencija yra ribojama pagal tikslą (kaip yra nagrinėjamos 
bylos atveju). Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis 
konkurentų sudaryti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4  punktuose išvardyti susitarimai 
visais atvejais laikomi ribojančiais konkurenciją. Vadinasi, jeigu susitarimas patenka į 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, nėra būtina atskirai įrodinė-
ti susitarimo priešingumo sąžiningai konkurencijai ir (arba) neigiamo jo poveikio kon-
kurencijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje 
Nr.  A525-2577/2011). Šiuo atveju pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti šalių valios 
(norų, ketinimų) sutapimą (suderinimą) veikti rinkoje atitinkamu būdu, o subjektyvūs 
pareiškėjų siekiai, dalyvaujant susitarime, paprastai neturi jokios reikšmės. Šiuo atveju 
esminę reikšmę turi tai, kad pareiškėjas UAB „Grand voyage“ yra sudaręs paslaugų teiki-
mo sutartį su UAB „Eturas“ dėl sistemos naudojimosi, vykdė sutartyje nustatytą pareigą 
kiekvieną mėnesį už šią paslaugą mokėti atitinkamą mokestį, kaip ir kitos kelionių agen-
tūros gavo sisteminį pranešimą bei išreiškė bendrą valią dalyvauti susitarime dėl nuolai-
dų ribojimo. Tuo pačiu pagrindu atmestini ir pareiškėjų argumentai dėl nežinojimo apie 
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draudžiamą susitarimą dėl jų darbuotojų kaltės, ligos ir kitų bendrovės vidinių organiza-
cinių priežasčių, kurios laikytinos neturinčiomis reikšmės konkurencijos teisėje. 

191. Pareiškėjų UAB „Freshtravel“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Neoturas“ ir 
UAB „Smaragdas travel“ argumentai, kad jie neturėtų būti laikomi konkurentais bendro-
vei „Eturas“, kelionių organizatoriams, atmestini, nes bendrovė „Eturas“, nors ir nevyk-
do veiklos atitinkamoje rinkoje, organizuotų kelionių nepardavinėja, tačiau jos vykdoma 
veikla yra tiesiogiai susijusi su kelionių agentūromis, parduodančiomis keliones inter-
netu. Teismas jau minėjo, kad bendrovė „Eturas“ buvo internetinės sistemos kūrėja, jos 
platintoja, su kitomis kelionių agentūromis ją siejo vertikalus santykis, bet dėl sistemos 
veikimo principo, jos pobūdžio ir dėl to, kad E-TURAS sistema naudojosi kelionių agen-
tūros, parduodamos internetu organizuotas keliones, jie yra konkurentai, juos sieja hori-
zontalus ryšys, o horizontalaus pobūdžio konkurencijos ribojimas būna tik tarp konku-
rentų. Taigi vertikalių santykių buvimas savaime nepašalina horizontalaus susitarimo, jei 
konkurencijos ribojimas pasireiškia tarp konkurentų (kelionių agentūrų), t. y. horizonta-
liame lygmenyje. Taryba pagrįstai pripažino, kad bendrovė „Eturas“ buvo kelionių agen-
tūrų suderintų veiksmų netaikyti didesnių nei 3 proc. nuolaidų internetu per E-TURAS 
sistemą parduodamoms kelionėms bendrininkė, nes aktyviai juose dalyvavo. Pareiškėjo 
vykdoma veikla yra tiesiogiai susijusi su kelionių agentūrų, parduodančių keliones inter-
netu, veikla, jo vykdoma veikla platinant ir administruojant E-TURAS sistemą suteikia 
kelionių agentūroms priemonę vykdyti kelionių pardavimus internetu, būdama suinte-
resuota mažesnių nuolaidų internetu parduodamoms kelionėms taikymu, taip pat imda-
masi priemonių, kad E-TURAS sistemoje būtų nustatytas maksimalios nuolaidos dydžio 
ribojimas, savo elgesiu ne tik pritarė kelionių agentūrų suderintiems veiksmams, bet ir 
prie jų prisidėjo, juos organizavo. Pareiškėjo argumentai dėl bendrovės „Eturas“ neva 
vykdytos fiktyvios apklausos nėra priimtini, nes ši viena iš aplinkybių (apklausa) nedaro 
įtakos išvadoms dėl kelionių agentūrų ir bendrovės „Eturas“ veiksmų derinimo. Byloje 
yra kitų aplinkybių (pareiškėjas naudojosi bendrovės bendrai veikiančia E-TURAS siste-
ma, sisteminis pranešimas, 3 proc. nuolaidos fiksavimas, kelionių agentūrų elgesys) aiš-
kiai patvirtina, kad bendrovės „Eturas“ sistemą naudoję pareiškėjai derino veiksmus dėl 
maksimalios nuolaidos kelionių užsakymams internetu nustatymo. 

192. Pareiškėjas UAB „Guliverio kelionės“ ginčijo Nutarimą tuo pagrindu, kad 
Taryba neįrodė jo dalyvavimo suderintuose veiksmuose. Teismas su šiais argumentais 
nesutiko, nes konkurencijos teisėje pakanka to, kad savo ketinimais konkurentas elimi-
navo arba bent jau sumažino netikrumą kitiems konkurentams dėl savo tikėtino elgesio 
rinkoje. Bylos įrodymai patvirtino, kad pareiškėjas sutartį su bendrove „Eturas“ sudarė 
2009 m. liepos 31 d., sistema pradėjo naudotis 2009 m. rugpjūčio 3 d., todėl aplinkybė, 
kad pirmąją kelionę pardavė tik 2009  m. rugsėjo 22  d., sutarties galiojimui ir vykdy-
mui įtakos neturėjo. Bendrovė „Eturas“ per E-TURAS sistemą informavo visus sistemos 
naudotojus, todėl nėra pagrindo teigti, kad sistemą naudoję ūkio subjektai galėtų igno-
ruoti ar nekreipti dėmesio į su jų ūkinėje veikloje naudojamomis priemonėmis susiju-
sius pranešimus. Teismas nesirėmė pareiškėjo nurodytu 2012  m. birželio 18  d. faktinių 
aplinkybių konstatavimo protokolu, kuris buvo surašytas jau po Tarybos atlikto tyrimo. 
Kiekviena kelionių agentūra turėjo objektyvią galimybę sužinoti apie nuolaidos apribo-
jimą perskaičiusi sisteminį pranešimą, taip pat pagal sistemos techninius pakeitimus. 
Susitarimo tikslas riboti konkurenciją vertinamas pagal objektyvų tikslą. Pareiškėjas 
šia sistema naudojosi, nenutraukė sutarties, mokėjo nuomos mokestį už sistemos  
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naudojimąsi, nepaprieštaravo jos pakeitimams, todėl tokiu elgesiu pritarė per bendrovės 
„Eturas“ sistemą nustatytam vieningam nuolaidos ribojimui, t. y. tarėsi dėl ateities veiks-
mų rinkoje. Nepagrįstas pareiškėjo teiginys dėl 6 mėnesių pažeidimo trukmės, nes pa-
reiškėjas sistema naudojosi jau nuo 2009  m. rugpjūčio mėnesio pradžios, t.  y. 2009  m. 
rugpjūčio 3 d. Konkurencijos tarybos 2010 m. kovo 24 d. ir 2010 m. kovo 26 d. patikri-
nimo aktai, jų priedai aiškiai patvirtina, kad aktų surašymo dienomis kai kurių kelionių 
agentūrų interneto svetainėse dar buvo informacija dėl 3 proc. nuolaidos ribojimo, užsa-
kant kelionę internetu. Kitokių įrodymų pareiškėjas nei Tarybai, nei teismui nepateikė.

193. Pareiškėjai UAB „Keliautojų klubas“ ir UAB „Smaragdas travel“ teigia, kad 
UAB „Eturas“ ir UAB „Tez Tour“ yra susijusios agentavimo santykiais, nuolaidų riboji-
mas yra nesąžiningų pardavimo sąlygų primetimas, šie veiksmai turėtų būti laikomi pik-
tnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Teismas su tokiais argumentais nesutiko, nes 
byloje apskritai nėra duomenų, kad kelionės organizatorius bendrovė „Tez Tour“ būtų 
inicijavusi, dalyvavusi ar kitaip prisidėjusi prie konkrečios nuolaidos derinimo, kuri buvo 
nagrinėjama Konkurencijos tarybos tyrime. Šiame tyrime buvo analizuojami kelionių 
agentūrų suderinti veiksmai ribojant per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms 
taikomos nuolaidos dydį iki 3 proc., o aplinkybė, kokių kelionės organizatorių kelionės 
parduodamos per sistemą, nebuvo tyrimo objektas. Pareiškėjo argumentai, kad Taryba 
netyrė poveikio prekybai tarp valstybių narių, neteisingi, nes kelionių agentūros paaiški-
nimuose nurodė, kad vykdo savo veiklą Lietuvos Respublikoje (pareiškėjų biurai išsidėstę 
Lietuvos Respublikoje).

194. UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Visveta“, UAB „Top 
Travel“ apeliavo į tai, kad 3 proc. nuolaidą, kaip bazinę nuolaidą per E-TURAS sistemą 
parduodamoms kelionėms, taikė ir iki 2009 m. rugpjūčio 25–27 d., ir po šios datos, todėl 
sistemoje pasikeitus nuolaidos dydžiui pareiškėjos atžvilgiu sistemoje niekas nepakito. 
Su šiais argumentais teismas taip pat nesutiko, nes vien sisteminiu pranešimu bendro-
vės buvo vienareikšmiškai informuotos apie negalėjimą laisvai nustatyti nuolaidų, todėl 
akivaizdžiai turėjo suprasti tokio apribojimo pasekmes ir galimybės praradimą laisvai 
pasirinkti nuolaidą. Įvertinusios E-TURAS sistemos pasikeitimus po 2009 m. rugpjūčio 
27 d. kelionių agentūros turėjo suvokti ir suprasti tai, kad jų konkurentams, kurie taip pat 
naudojasi šia sistema, yra nustatyti analogiški nuolaidų taikymo pasirinkimo galimybių 
apribojimai. Tai kelionių agentūros turėjo suprasti iš to, kad, visų pirma, jos buvo praktiš-
kai susidūrusios su tuo, kad šioje sistemoje gali atlikti tokius veiksmus, kuriuos leidžia jos 
administratorius, visų antra, įvertinusios jų ir sistemos administratoriaus paslaugų teiki-
mo sutarties nuostatas, iš kurių aiškiai galima suvokti, jog E-TURAS sistema naudojasi 
ne vienos, visų trečia, sisteminis pranešimas vienareikšmiškai informavo apie atitinkamą 
ja besinaudojančių kelionių agentūrų ratą. Dalis pareiškėjų išreiškė poziciją, jog nesu-
prantama, kaip sutarties su bendrove „Eturas“ nutraukimas gali būti prilyginimas atsiri-
bojimui nuo susitarimo, nes neaišku, kaip kitos agentūros sužinotų apie tokį atsiribojimą. 
Kaip minėta, paslaugų sutarties su UAB „Eturas“ sudarymas ir naudojimasis E-TURAS 
sistema lėmė tai, kad vienodai vizualiai atrodanti paieškos sistema buvo įkelta į pareiš-
kėjų interneto svetaines, taip informuojant ir kitas kelionių agentūras apie naudojimąsi 
ja. Todėl nutraukus sutartį su bendrove „Eturas“, savaime suprantama, būtų panaikinta 
galimybė savo interneto svetainėje turėti šią paieškos sistemą ir atitinkamai būtų infor-
muojami konkurentai apie atsiribojimą nuo draudžiamo susitarimo.
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195. Pareiškėjas UAB „Litamicus“ teigė, kad nenustatė bazinės ar papildomos nuo-
laidos, bet taikė bendrą nuolaidą atsižvelgęs į suminę, o ne procentinę išraišką. Teismas 
su šiuo teiginiu nesutinka, nes toks nuolaidos dydis turi nusistovėti veikiant normaliems 
rinkos dėsniams, o ne konkurentų suderintiems veiksmams. Tyrimo medžiaga aiškiai pa-
rodė, kad pareiškėjas suprato nuolaidos ribojimo antikonkurencinį poveikį, suvokė ribo-
jimo naudą. Kaip matyti iš pareiškėjo susirašinėjimo su bendrovės „Eturas“ direktoriumi, 
2009  m. rugsėjo mėnesį pareiškėjas gavo kelionių užsakymų internetu, taigi E-TURAS 
sistema pareiškėjo svetainėje tuo metu jau veikė, todėl atmestinas argumentas, jog 2009 
metais rugsėjo mėnesį sistema nesinaudojo, jų vardu keliones pardavė kitas asmuo.

196. Teismas nesutiko su bendrovės „Neoturas“ argumentais, kad apklausa dėl tai-
kytinos nuolaidos dydžio buvo fiktyvi, nedaro įtakos išvadoms dėl kelionių agentūrų ir 
bendrovės „Eturas“ veiksmų derinimo. Nuolaida sistemoje buvo apribota techninėmis 
priemonėmis, apie jos apribojimą kiekviena kelionių agentūra galėjo sužinoti ne tik ga-
vusi sisteminį pranešimą, bet ir pagal sistemos techninius pasikeitimus, apribojusius kie-
kvienos iš jų galimybę individualiai keisti per sistemą parduodamų kelionių nuolaidos 
dydžius. Aplinkybė, kad kai kurios kelionių agentūros, parduodamos keliones interne-
tu, galėjo pritaikyti ar pritaikydavo papildomas nuolaidas, kurios galėjo padidinti ben-
drą pritaikytos kelionei nuolaidos dydį, reikšmės kelionių agentūrų suderintų vertinimui 
neturi, nes buvo apribotas bazinės nuolaidos dydis. Nuolaidos ribojimas savaime galėjo 
daryti įtaką tam vartotojui siūlytinos kainos dydžiui, nuo kurio galėjo būti taikomos pa-
pildomos nuolaidos. Nėra būtina įrodinėti, kad susitarimas darys ar daro poveikį valsty-
bių narių tarpusavio prekybai, kelionių agentūros paaiškinimuose Tarybai pačios nurodė, 
kad savo veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje. Kelionė bet kokiu atveju yra susijusi su kita 
valstybe, nes keliaujantis asmuo vyksta iš vienos valstybės į kitą, todėl nagrinėti ūkio su-
bjektų veiksmai galėjo paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. 

197. Pareiškėjai UAB „Baltic Clipper“, UAB „Zigzag travel“ ir UAB „Kelionių 
akademija“ skunduose teigė, kad tam tikru momentu pastebėjo, jog E-TURO sistemo-
je techninėmis priemonėmis bendrovė „Eturas“ nustatė kelionės agentūros suteikiamos 
nuolaidos dydžio apribojimą, tačiau pastarąją aplinkybę traktavo kaip vienašalį veiksmą. 
Teismas pažymėjo, kad toks pareiškėjų klaidingas supratimas nekeičia draudžiamo susi-
tarimo fakto, nes su šiuo apribojimu kelionių agentūros bendros valios išreiškimu sutiko 
ir jokia forma neprieštaravo.

198. Pareiškėjas UAB „Ferona“ neskelbė 3 proc. nuolaidos interneto svetainėje, ta-
čiau tai nereiškia, kad jis internetu parduodamoms kelionėms netaikė šios nuolaidos ap-
ribojimo. Šis apribojimas galėjo daryti įtaką vartotojui siūlytinos kainos dydžiui, nesvar-
bu, ar pareiškėjas taikė papildomas nuolaidas, ar ne, šios aplinkybės nepašalina nuolaidos 
fiksavimo konkurenciją ribojančio tikslo. Mažareikšmiškumo kriterijus netaikomas, kai 
yra suderinti veiksmai dėl kainų nustatymo, tokie veiksmai laikomi Konkurencijos įsta-
tymo pažeidimu neatsižvelgiant į juos sudariusių ūkio subjektų rinkos dalis. Suderinti 
veiksmai taip pat nepatenka į Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio taikymo išimtį, nes, 
fiksavus bazinės nuolaidos dydį, pareiškėjas galėjo daryti įtaką vartotojui siūlytinos kai-
nos dydžiui. Pareiškėjo argumentas, jog civilinės teisės prasme susitarimo nebuvo, nes 
bendrovė „Eturas“ 2009  m. rugpjūčio 27  d. apklausa negali būti vertinama kaip oferta, 
taip pat atmestinas. Šiuo atveju ginčo teisiniai santykiai kilo iš konkurencijos teisės regla-
mentuojamų teisinių santykių, ši byla yra administracinė, o ne civilinė. Sutartis civilinėje 
teisėje ir susitarimas konkurencijos teisėje nėra tapačios kategorijos, todėl šių kategorijų 
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turinio elementai negali būti nustatomi ir aiškinami remiantis civilinėje teisėje įtvirtintais 
kriterijais.

199. Bendrovė „ZIP Travel“ teigė, kad apklausa buvo siųsta darbuotojui, kuris 
Tarybos atliekamo tyrimo metu jau nebedirbo pareiškėjo bendrovėje. Teismo nuomone, 
tokie argumentai konkurencijos teisėje nėra reikšmingi, tai vidinės organizacinės proble-
mos. Aplinkybė, jog pareiškėjas pritaikydavo papildomas nuolaidas, kurios galėjo padi-
dinti bendrą pritaikytos kelionei nuolaidos dydį, reikšmės suderintų veiksmų vertinimui 
neturi, nes per E-TURAS sistemą techninėmis priemonėmis buvo apribotas bazinės nuo-
laidos dydis (buvo suderinti ateities veiksmai). Nesvarbu, kiek kelionių pareiškėjas parda-
vė per E-TURAS sistemą, kokiais tikslais naudojosi sistema, jo veiksmų vertinimui įtakos 
tai neturi. 

200. Teismui konstatavus, kad pareiškėjos kelionių agentūros neprieštaravo 
E-TURAS sistemos pakeitimams dėl nuolaidų apribojimo (3  proc. nuolaidos), tyliai 
tam pritarė ir tokiu būdu išreiškė bendrą valią, t.  y. dalyvavo horizontaliame susitari-
me, jų veiksmai atitiko Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir SESV 
101 straipsnio pažeidimą, kitų pareiškėjų išdėstytų argumentų teismas nenagrinėjo, nu-
rodydamas, kad jie neturėjo reikšmės sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui neturėjo. 
Atsižvelgdamas į ginčą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, nustatytas faktines by-
los aplinkybes ir aktualią teismų praktiką teismas padarė išvadą, kad kelionių agentūros 
kartu su bendrove „Eturas“ derino draudžiamus veiksmus dėl maksimalios nuolaidos 
kelionėms, parduodamos internetu, nustatymo, tokiu būdu pažeisdamos Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir SESV 101 straipsnio reikalavimus.

201. Dėl pažeidimo trukmės teismas pažymėjo, kad byloje nustatytos aplinky-
bės neginčijamai patvirtino, kad pažeidimo pradžia laikytina 2009  m. rugpjūčio 27  d., 
kai bendrovės „Eturas“ darbuotojas A.  D., administruojantis E-TURO sistemą, fiksavo 
3 proc. nuolaidos ribojimą ir taip apribojo kelionių agentūrų galimybę pasirinkti inter-
netu parduodamos kelionės nuolaidos dydį. Tai jis patvirtino teismo posėdyje. Be to, tą 
pačią dieną sistemoje buvo paskelbtas sisteminis pranešimas dėl nuolaidos mažinimo 
kelionių užsakymams internetu nuo 0 iki 3 proc. Tačiau byloje nėra neginčijamų įrody-
mų, patvirtinančių 3 proc. ribojimo pabaigą, teismo posėdyje jų nepateikė nei bendro-
vė „Eturas“, nei kelionių agentūros, taip pat agentūros nepateikė įrodymų, kada jos at-
sisakė 3  proc. ribojimo ar būtų prieštaravusios tokiam ribojimui. Taigi, nustatydamas 
pažeidimo trukmę pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuosta-
tas, teismas vertino atsakovės surinktus įrodymus apie E-TURAS sistemos atitinkamų 
pakeitimų nustatymą, jų pašalinimą bei aplinkybes, patvirtinančias kelionių agentūrų 
naudojimosi šia sistema trukmę nuolaidos fiksavimo metu. Teismas atsižvelgė į ben-
drovės „700LT“ direktorius E. O. paaiškinimus, bendrovės „Litamicus“ paaiškinimus, 
P. J. paaiškinimus, taip pat į byloje esančius Konkurencijos tarybos 2010 m. kovo 24 d. 
ir 2010 m. kovo 26 d. aktus, jų priedus, kurie aiškiai patvirtina, kad aktų surašymo die-
nomis kai kurių kelionių agentūrų interneto svetainėse dar buvo informacija dėl 3 proc. 
nuolaidos ribojimo, užsakant kelionę internetu (Tyrimo byla, t. 1, b.  l.  1–10, 39–55). 
Teismas padarė išvadą, kad veiksmų derinimas tarp kelionių agentūrų dėl 3 proc. nuolai-
dos ribojimo internetu parduodamoms kelionėms tęsėsi nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 
2010 m. kovo mėnesio pabaigos, t. y. truko ne ilgiau kaip 7 mėnesius. Šiame susitarime, 
pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, dalyvavo  
bendrovės „700LT“, „AAA Wrislit“, „Aviaeuropa“, „Baltic Clipper“, „Baltic Tours Vilnius“, 
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„Daigera“, „Ferona“, „Freshtravel“, „Grand Voyage“, „Guliverio kelionės“, „Gustus vitae“, 
„Kalnų upė“, „Keliautojų klubas“, „Kelionių akademija“, „Kelionių gurmanai“, „Kelionių 
laikas“, „Litamicus“, „Megaturas“, „Neoturas“, „Smaragdas travel“, „Travelonline Baltics“, 
„Tropikai“, „Vestekspress“, „Vipauta“, „Vistus“, „Visveta“, „Zigzag Travel“, „ZIP Travel“ ir 
„Eturas“. Byloje esantys įrodymai patvirtino, kad kai kurios kelionių agentūros, suprasda-
mos darančios pažeidimą, pateikė atsakovui įrodymus, jog E-TURAS sistema naudojosi 
trumpiau nei iki 2010  m. kovo mėnesio, todėl vertinant šių kelionių agentūrų padary-
to pažeidimo trukmę turi būti atsižvelgiama į naudojimąsi E-TURAS sistema, kai buvo 
nustatytas 3  proc. nuolaidos ribojimas. Bendrovė „Top Travel“ taip pat buvo pateiku-
si 2009 m. lapkričio 23 d. prašymą nutraukti sutartį nuo 2009 m. gruodžio 1 d., tačiau 
santykiai su bendrove „Eturas“ buvo nutraukti 2010  m. sausio mėnesį. Todėl, įvertinęs 
sutarties su bendrove „Eturas“ 7.3 punktą (norėdama nutraukti sutartį šalis apie tai turi 
informuoti prieš 30 d.), teismas padarė išvadą, kad bendrovė „Top Travel“ E-TURAS sis-
tema naudojosi iki 2010  m. sausio mėnesio. Vadinasi, bendrovės padarytas pažeidimas 
(Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p.) derinant veiksmus truko nuo 2009 m. rugpjūčio 
27  d. iki 2010  m. sausio mėnesio, t.  y. ne mažiau kaip 4 mėnesius (Tyrimo byla, t.  27, 
b. l. 68).

202. Dėl mažareikšmiškumo išimties taikymo teismas pažymėjo, kad reikalavimus 
ir sąlygas tokiems susitarimams teisės aktu nustato Konkurencijos taryba. Konkurencijos 
taryba 2000 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 1 patvirtino Reikalavimus ir sąlygas susitari-
mams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos (Tarybos 
2004 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1S-172 redakcija). Šio nutarimo 4.1 punkte įtvirtin-
ta, kad horizontalieji susitarimai yra tarp ūkio subjektų, kurių bendrai užimama atitin-
kamos rinkos dalis neviršija 10 procentų. Tačiau to paties nutarimo 7.1 punktas nustato, 
kad minėtas 4 punktas netaikomas horizontaliems susitarimams, kurie tiesiogiai arba ne-
tiesiogiai nustato (fiksuoja) tam tikros prekės kainą. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu 
atveju UAB „Eturas“ ir kelionių agentūrų suderinti veiksmai pasireiškė internetu parduo-
damoms kelionėms taikytinos nuolaidos dydžio apribojimu, t. y. tiesioginiu įtakos dary-
mu parduodamų kelionių kainoms, kurio tikslas konkurencijos ribojimas taikyti išimtį 
dėl mažareikšmiškumo pagal minėtą Konkurencijos tarybos nutarimą (Konkurencijos 
tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1S-172 redakcija) nėra teisinio pagrindo.

203. Dėl SESV 101 straipsnio pažeidimo teismas konstatavo, kad nagrinėjamu 
atveju draudžiamas susitarimas apėmė visos Lietuvos Respublikos teritoriją. Rėmėsi 
Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią konkurenciją ribojantys susitarimai, kurie api-
ma visą valstybės narės teritoriją, dažniausiai laikomi ribojančiais prekybą tarp valstybių 
narių, kadangi tai gali sustiprinti pasidalijimą rinkomis nacionaliniu pagrindu (Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo 1972  m. spalio 17  d. sprendimas byloje Vereeniging van 
Cementhandelaren prieš Komisiją, C-8/72, 29  p.). Teismas sutiko su Tarybos Nutarime 
padarytomis išvadomis dėl organizuotos kelionės pobūdžio, jog organizuotų kelionių 
pardavimas yra neišvengiamai susijęs su skirtingose valstybėse narėse veikiančių ūkio 
subjektų prekybiniais santykiais. Padarė išvadą, kad Taryba teisingai įvertino susitarimo 
riboti nuolaidos dydį parduodamoms kelionėms internetu galimumą daryti poveikį pre-
kybai ne mažiau kaip tarp dviejų valstybių narių, todėl pagrįstai konstatavo SESV 101 
straipsnio 1 dalies pažeidimą.

204. Dėl bazinių baudų dydžių teismas pažymėjo, kad šiuo atveju nurodžius kai-
ną (pritaikant atitinkamą nuolaidą) internete, ji paveikia kelionės, perkamos biure, kainą, 
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nes, suprantama, jog kelionę parduodamas biure pardavėjas atsižvelgs į kainą, nurodomą 
internete. Taigi nustatyti konkurencijos teisės pažeidimai, nepaliekant laisvės konkuruoti 
kainomis, galėjo paveikti parduodamų kelionių kainą ne tik per E-TURAS sistemą, bet 
ir kitais pardavimo kanalais (biuruose ir pan.). Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išva-
dą, kad atsakovas pagrįstai, nustatydamas pardavimų vertę, skaičiavo visas su organizuo-
tų kelionių pardavimu susijusias pajamas, t. y. pajamas, gautas iš kelionių organizavimo, 
įskaitant, bet neapsiribojant ir kelionių agentūrų atlygiu, gautu už tarpininkavimą par-
duodant organizuotas keliones. Todėl teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjų argu-
mentus, kad pardavimo vertė nagrinėjamu atveju turėjo būti skaičiuojama nuo organi-
zuotų kelionių pardavimo išskiriant tam tikrą pardavimo kanalą – kelionių pardavimo 
per E-TURAS sistemą (internetu). 

205. Bendrovių „Baltic Clipper“ ir UAB „Neoturas“ teigimu, per E-TURAS sis-
temą jos platino išimtinai tik bendrovės „Tez Tour“ keliones, todėl netiesioginėmis pa-
jamomis galėjo būti laikomos tik pajamos už būtent šios bendrovės kelionių pardavimą 
visais platinimo kanalais, t. y. ne tik per E-TURAS sistemą, bet ir per kelionių agentus.  
UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Smaragdas Travel“, UAB „Vestekspress“ ir  
UAB „Kelionių laikas“ teigimu, bauda turėjo būti skaičiuota tik nuo pajamų, gau-
tų parduodant keliones, veikiant agentavimo pagrindais. UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir  
UAB „Zigzag Travel“ manymu, teisingiausia būtų skaičiuoti tik nuo pajamų, kurias pa-
reiškėja gavo parduodama kitų kelionių organizatorių keliones internetu, t. y. UAB „Tez 
Tour“ keliones per E-TURAS sistemą, kadangi kitų kelionių internetu ir kitais interneti-
niais kanalais pareiškėja tirtu laikotarpiu nepardavinėjo. Teismas konstatavo, kad nagri-
nėjamu atveju prekės rinka pagrįstai apibrėžta kaip organizuotų kelionių pardavimas, o 
ne organizatoriaus UAB „Tez Tour“ kelionių pardavimas, todėl nesvarbu, kad tam tikros 
bendrovės per E-TURAS sistemą platino tik organizatoriaus UAB „Tez Tour“ keliones, 
tiesioginėmis ir netiesioginėmis organizuotų kelionių pardavimo pajamomis pagrįstai 
laikytos visų kelionių organizatorių parduotų kelionių pardavimų pajamos. Taryba bau-
das skaičiavo nuo visų organizuotų kelionių pardavimo pajamų, neišskirdama už tarpi-
ninkavimą ar kelionių organizavimą gautų pajamų. Teismas sutiko su atsakovo tyrimo 
metu padarytomis išvadomis dėl kelionių organizatorių parduodamų kelionių ir kelio-
nių agentūrų parduodamų kelionių pakeičiamumo vartotojų požiūriu, todėl, prekės rinką 
apibrėžus kaip organizuotos kelionės pardavimą, nebuvo jokio pagrindo nustatant parda-
vimų vertę išskirtinai skaičiuoti nuo pareiškėjo gautų pajamų tik už kelionių pardavimą 
veikiant kaip agentui, kai jis gavo atitinkamas pajamas ir už kelionių organizavimą. 

206. UAB „Kalnų upė“, nesutikdama su apskaičiuota bauda, teigė, kad gautos ben-
drosios metinės pajamos turėjo būti nustatomos bei apskaičiuojamos tokiomis pajamo-
mis pripažįstant tik kelionių agentūros už ataskaitinį laikotarpį gautą maržą. Teismas 
nustatė, kad nagrinėjamu atveju UAB „Kalnų upė“ veikė kaip kelionių agentūra. Rėmėsi 
Turizmo įstatymo 2 straipsnio 7, 14, 15 dalimis, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 101 
straipsnio 2 dalimi. Remiantis šiomis nuostatomis padarė išvadą, kad kelionių agentū-
rų, kaip tarpininkų, veikla yra specifinė ir jų pajamomis negali būti laikomos visos jiems 
sumokėtos įplaukos už organizuotas keliones. Pajamomis tokiu atveju turi būti laikomas 
skirtumas tarp sumos, kurią už kelionių agentūros teikiamą paslaugą jai turi sumokėti 
galutinis vartotojas, ir sumos, kurią kelionių agentūra sumokėjo ar turi sumokėti kelionių 
organizatoriui už šią turizmo paslaugą ar paslaugas, neišskaičiuojant PVM. Remiantis 
šiais argumentais teismas nusprendė, kad atsakovas nepagrįstai pardavimų vertę  
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UAB „Kalnų upė“ skaičiavo nuo visų bendrųjų metinių pajamų, kai pareiškėjas paaiški-
no, kad jo gauti komisiniai mokesčiai, kurie, atsižvelgiant į specifinę veiklos rūšį, laikytini 
pardavimų pajamomis (Tyrimo byla, 9  t., b.  l.  29, 30). Pareiškėjas kelionių organizato-
riaus veiklos nevykdo, dirba tik kaip kelionių agentūra. Be to, atsakovas kai kuriais atve-
jais, kai bendrovės jam pateiktuose pajamų išskaidymuose jų tiesiogiai ir netiesiogiai su 
pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamas nurodė kaip gautus komisinius, pardavi-
mų vertę skaičiavo būtent nuo komisinių (pvz., UAB „TopTravel“, UAB „Neoturas“).

207. UAB „Kelionių akademija“ atsakovui pateikė duomenis, pagal kuriuos bendra 
pajamų suma pelno (nuostolių) ataskaitoje beveik 3 kartus buvo didesnė nei pateiktame 
pajamų išskaidyme. Teismui pareiškėjas pateikė naujus 2010 m. pajamų išskaidymo duo-
menis, tačiau juose nurodytos sumos yra su PVM mokesčiu. Remiantis Aprašo 7 punktu 
pardavimų vertė nustatoma be pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų. Atsižvelgiant į tai, 
teismas padarė išvadą, kad UAB „Kelionių akademija“ pardavimų vertė teisingai apskai-
čiuota nuo pajamų sumos, gautos iš bendrųjų pajamų, nurodytų pareiškėjo pelno (nuos-
tolių) ataskaitoje, atėmus pajamas, gautas iš vaikų stovyklų, vizų ir draudimo polisų, kitas 
pajamas bei finansinės ir investicinės veiklos pajamas (Tyrimo byla, 9 t., b. l. 80).

208. UAB „Litamicus“ Tarybai teikė prieštaringus duomenis, skunde teismui nuro-
dė vėl kitas kelionių pardavimo pajamų sumas, duomenų, kad nesuprato, kokią informa-
ciją dėl pajamų turi pateikti, nenustatyta, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovas pagrįs-
tai pardavimų vertę skaičiavo pagal pirminį pareiškėjo pateiktą gautų pajamų išskaidymą, 
t. y. nuo kelionių pardavimų pajamų (Tyrimo byla, 10 t., b. l. 55).

209. Dauguma pareiškėjų nesutiko su pardavimų vertės skaičiavimu, atsižvelgus į 
pažeidimo trukmę. Atsakovas, įvertinęs ūkio subjektų dalyvavimo darant pažeidimą lai-
kotarpį, pardavimų vertę, UAB „Top Travel“ skaičiavo 4/12 pajamų dalis, trečiajam suin-
teresuotam asmeniui UAB „Aljus ir KO“ – 2/12 pajamų dalis, o visiems kitiems pareiškė-
jams – 7/12 pajamų dalis. Teismas dėl pažeidimo trukmės argumentus išdėstė anksčiau, 
su tokiais atsakovo skaičiavimais sutiko. 

210. Dėl pažeidimo pavojingumo teismas paminėjo, kad atsakovas įvertino pažei-
dimo pobūdį (kelionių agentūros, aktyviai prisidedant ir UAB „Eturas“, derino veiksmus, 
nustatydamos maksimalią taikytiną nuolaidą kelionių užsakymams internetu), atsižvelgė 
į tai, kad tokiais veiksmais buvo pažeistas ne tik Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, bet 
ir SESV 101 straipsnio reikalavimai, bei nustatė minimalų 20 proc. baudos dydį už pažei-
dimo pavojingumą nuo pajamų vertės dalies (Aprašo 11 p.). Teismas pažeidimo pavojin-
gumą laikė nustatytu tinkamai.

211. Teismas konstatavo, kad Taryba, apskaičiuodama bazinį baudos dydį, tinka-
mai įvertino ir pažeidimo trukmę metais. Vadovaujantis Aprašo 12 punktu bazinis bau-
dos dydis galiausiai apskaičiuotas dauginant iš ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidi-
mą metų skaičiaus – UAB „Aljus ir Ko“ ir UAB „Top Travel“ dauginta iš 0,5 (pusė metų), 
visiems kitiems pareiškėjams dauginta iš vieno (vieni metai).

212. Taigi, vadovaujantis Aprašo 2–4 skyriaus nuostatomis, pareiškėjams apskai-
čiuoti šie baziniai baudos dydžiai: UAB „Daigera“ – 79 263 Lt; UAB „Eturas“ – 43 283 Lt; 
UAB „AAA Wrislit“ – 358 750 Lt; UAB „Aviaeuropa“ – 1 038 Lt; UAB „Baltic Clipper“ 
– 154 644 Lt; UAB „Baltic Tours Vilnius“ – 111 990 Lt; UAB „Grand Voyage“ – 2 172 Lt; 
UAB „Freshtravel“ – 10 205 Lt; UAB „Guliverio kelionės“ – 699 091 Lt; UAB „Kalnų upė“ 
– 8 936 Lt; UAB „Keliautojų klubas“ – 5 839 Lt; UAB „Kelionių akademija“ – 414 113 Lt;  
UAB „Kelionių gurmanai“ – 16  116  Lt; UAB „Kelionių laikas“ – 113  910  Lt;  
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UAB „Litamicus“ – 58  567  Lt; UAB „Megaturas“ – 1  983  810  Lt; UAB „Neoturas“ 
– 107  001  Lt; UAB „Smaragdas travel“ – 18  834  Lt; UAB „TopTravel“ – 138  922  Lt;  
UAB „Travelonline Baltics“ – 71 724 Lt; UAB „Vestekspress“ – 164 267 Lt; UAB „Visveta“ 
– 12  864  Lt; UAB „Zigzag Travel“ – 13  126  Lt; UAB „Ferona“ – 38  731  Lt; UAB „Zip 
Travel“ – 4 185 Lt.

213. Dėl bazinių baudų dydžių tikslinimo teismas pažymėjo, kad atsakovas pareiš-
kėjus UAB „Aviaeuropa“, UAB „Freshtravel“ pripažino kliudžiusius atlikti tyrimą, todėl 
jiems apskaičiuotą bazinį baudos dydį padidino 20 procentų. Teismas su tokiu baziniu 
baudos dydžio didinimu sutiko, nes bylos medžiaga patvirtino, kad šios bendrovės netei-
kė atsakovo prašomų duomenų, nors Taryba į jas kreipėsi keletą kartų (Tyrimo byla, 3 t., 
b. l. 83–87, 89–91, 92, 7 t., b. l. 44–51, 58–61). 

214. Teismas padarė išvadą, kad Taryba nepagrįstai nenustatė ūkio subjek-
tų atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Visi pareiškėjai, išskyrus UAB „Aviaeuropa“,  
UAB „Freshtravel“, teikė atsakovui joms žinomą informaciją, atsakė į Tarybos paklau-
simus. Šios aplinkybės lėmė teismo išvadą, jog pareiškėjai (išskyrus UAB „Aviaeuropa“, 
UAB „Freshtravel“) padėjo Tarybai tyrimo metu, todėl šiems ūkio subjektams bazinis 
baudos dydis mažintinas 20 proc. Tai, kad tyrimo metu pareiškėjai nepripažino Tarybos 
nustatytų esminių aplinkybių, nesudaro pagrindo nepripažinti vienos iš atsakomybę len-
gvinančių aplinkybių, t. y. jog padėjo Tarybai tyrimo metu. Be to, Taryba neįvertino, kad 
UAB „Top Travel“, nutraukdama paslaugų teikimo sutartį su UAB „Eturas“, pati nutraukė 
pažeidimą, todėl šiai bendrovei bazinis baudos dydis mažintinas dar 10 proc.

215. Nagrinėdamas ūkio subjektų įtaką pažeidimui padaryti, teismas sutiko su 
Tarybos išvadomis dėl UAB „Eturas“ pripažinimo pažeidimo iniciatoriumi, organiza-
toriumi ir atitinkamai bazinio baudos dydžio 20 proc. didinimu. Tyrimo metu neginči-
jamai nustatyta, jog būtent UAB „Eturas“ inicijavo ir organizavo veiksmus dėl nuolaidų 
parduodamoms kelionėms maksimalios ribos nustatymo E-TURAS sistemoje, vykdė 
apklausą, nustatė techninius sistemos pakeitimus, dėl kurių minėtos nuolaidos buvo 
apribotos. UAB „Eturas“ įtaka pažeidimui nebuvo lygiavertė kitų dalyvių įtakai darant 
pažeidimą.

216. Remiantis Aprašo 18 punktu baudos dydis gali būti sumažintas ūkio subjek-
tui, kuris darant pažeidimą atliko pasyvų vaidmenį. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu 
atveju nė viena ginčo kelionių agentūra aktyvių veiksmų neišreiškė. Teismo nuomone, 
vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais taip pat turėjo būti atsižvelgta į tai, 
kad naudojimasis E-TURAS sistema buvo naujas kelionių pardavimo būdas, daugu-
ma kelionių agentūrų iki pažeidimo pradžios šia sistema naudojosi neilgai, todėl tikė-
tina, kad galėjo nespėti jos tinkamai išanalizuoti. Teismas nurodė, kad skiriant baudas 
už nustatytą pažeidimą svarbu atsižvelgti ir į tai, kad pareiškėjos kelionių agentūros per 
E-TURAS sistemą iš esmės pardavė nedidelę dalį organizuotų kelionių, kai kurios ben-
drovės jų apskritai nepardavė (pvz., UAB „Freshtravel“, „Aviaeuropa“). Teismo nuomone, 
kelionių agentūrų ir UAB „Eturas“ dalyvavimo pažeidime įtaka akivaizdžiai skiriasi, todėl 
pareiškėjoms apskaičiuotas bazinis baudos dydis mažintinas 40 proc. 

217. Teismas sumažino pareiškėjams paskirtas baudas ir galutinius baudos dydžius 
nustatė taip: UAB „Daigera“ – 38 046 Lt; UAB „Eturas“ – 41 552 Lt; UAB „AAA Wrislit“ 
 – 172  200  Lt; UAB „Aviaeuropa“ – 747  Lt; UAB „Baltic Clipper“ – 74  229  Lt;  
UAB „Baltic Tours Vilnius“ – 53  755  Lt; UAB „Grand Voyage“ – 1  043  Lt;  
UAB „Freshtravel“ – 7 348 Lt; UAB „Guliverio kelionės“ – 335 564 Lt; UAB „Kalnų upė“ 
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– 4 289 Lt; UAB „Keliautojų klubas“ – 2 803 Lt; UAB „Kelionių akademija“ – 198 774 Lt; 
UAB „Kelionių gurmanai“ – 7  736  Lt; UAB „Kelionių laikas“ – 54  677  Lt; UAB 
„Litamicus“ – 28 112 Lt; UAB „Megaturas“ – 952 229 Lt; UAB „Neoturas“ – 51 360 Lt; 
UAB „Smaragdas travel“ – 9  040  Lt; UAB „TopTravel“ – 60  014  Lt; UAB „Travelonline 
Baltics“ – 34  428  Lt; UAB „Vestekspress“ – 78  848  Lt; UAB „Visveta“ – 6  175  Lt;  
UAB „Zigzag Travel“ – 6 300 Lt; UAB „Ferona“ – 18 591 Lt; UAB „Zip Travel“ – 4 185 Lt.

III. 

218. Atsakovas Konkurencijos taryba apeliaciniame skunde (52  t., b.  l.  184–198) 
prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria pareiškėjams sumažin-
tos baudos, atmesti pareiškėjų skundus kaip nepagrįstus ir pripažinti Konkurencijos tary-
bos 2012 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 2S-9 visa apimtimi pagrįstu ir teisėtu. 

219. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais pagrindiniais argumentais:
220. Pardavimo pajamų, susijusių su pažeidimu, skaičiavimas, pateiktas Vilniaus 

apygardos administracinio teismo, taip pat ir šio skaičiavimo motyvacija yra nepagrįsti. 
Tarp ūkio subjektų, kurių veiksmai buvo nagrinėti, susiklostę teisiniai santykiai reguliuo-
jami konkurencijos teisės – savarankiškos ir specifinės teisės šakos, turinčios atskirą re-
guliavimo dalyką ir metodą – normomis. Nagrinėjamu atveju kelionių agentūrų veiksmai 
buvo vertinami draudžiamų susitarimų reglamentavimo srityje, todėl turi būti taikomos 
būtent konkurencijos teisės aktų nuostatos tiek tokiems veiksmams vertinti, tiek skiriant 
ir skaičiuojant baudą, jei konstatuojamas konkurencijos teisės pažeidimas. Atitinkamai 
ir sąvokos turi būti aiškinamos būtent konkurencijos teisės kontekste, vadovaujantis tiek 
Konkurencijos įstatymu, tiek kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais, o ne kitų 
sričių (pvz., mokesčių ar specifinę ūkio subjektų veiklą reglamentuojančiais) specialiai-
siais teisės aktais. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 
27 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A858-294/2011, taip pat Aprašo 4.1, 5 punk-
tais. Atkreipia dėmesį, kad įplaukų, kaip pardavimo pajamų, įvardijimas pelno (nuosto-
lių) ataskaitoje priklauso nuo ūkio subjekto pasirinktos buhalterinės apskaitos tvarkymo 
sistemos. Nagrinėjamu atveju ūkio subjektai patys pasirinko tokį buhalterinės apskaitos 
tvarkymo modelį, pagal kurį jiems, kaip tarpininkams, sumokėtos įplaukos atvaizduo-
jamos pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje „Pardavimo pajamos“, todėl Konkurencijos 
taryba pagrįstai vertino šias pajamas kaip pardavimo. Nesutinka su teismo sprendimo  
171 punkte nurodyta aplinkybe, jog Konkurencijos taryba kai kuriems ūkio subjektams 
(pvz., UAB „TopTravel“ ir UAB „Neoturas“) baudas skaičiavo nuo komisinio atlygio. 
Pažymi, kad abiem šiems ūkio subjektams bauda buvo skaičiuota nuo prekių, tiesiogiai 
ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimo pajamų pagal jų Konkurencijos tarybai 
pateiktus pardavimo pajamų išskaidymus. Šių ūkio subjektų prekių, tiesiogiai ir netiesio-
giai susijusių su pažeidimu, pardavimų dalis bendrosiose pardavimo pajamose atitinka-
mai sudarė 99  proc. (UAB „TopTravel“) ir 80  proc. (UAB „Neoturas“), taigi akivaizdu, 
kad Konkurencijos taryba baudai skaičiuoti ėmė ne komisinį atlygį, o pardavimo pajamų 
dalį už prekes, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusias su kelionių pardavimu. Teismo argu-
mentai, kad ūkio subjekto, besiverčiančio turizmo paslaugų teikimu, atlygiu turėtų būti 
laikomos ne visos tokio subjekto gautos įplaukos, o tik jų dalis – kelionės organizatoriaus 
gaunama marža, yra vertintini kaip nepagrįsti ir atmestini. Atitinkamai ir teismo baudų 
ūkio subjektams UAB „Kalnų upė“, UAB „Smaragdas Travel“ ir UAB „Visveta“ skaičiavi-
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mas, kaip su pažeidimu tiesiogiai ir netiesiogiai susijusias pajamas imant šių ūkio subjek-
tų gautą komisinį atlygį už kelionių pardavimą, yra ne tik neobjektyvus ir pažeidžiantis 
lygiateisiškumo principą, tačiau ir atliktas nukrypstant nuo teisės aktų reikalavimų ir juo-
se įtvirtintų baudų skaičiavimo principų bei teismų praktikos.

221. Tyrimo metu Konkurencijos taryba, siekdama nustatyti kiekvieno pareiškė-
jo su organizuotų kelionių pardavimu susijusias pajamas, kelis kartus kreipėsi į pareiš-
kėjus, prašydama pateikti duomenis apie bendrovių pajamų struktūrą 2010  m. Be to, 
Konkurencijos taryba, siųsdama tyrimo išvadas (t. y. Konkurencijos tarybos Draudžiamų 
susitarimų skyriaus 2012 m. vasario 13 d. pranešimą apie atliktą tyrimą Nr. 5S-3), nurodė 
teisę pateikti nuomonę dėl tyrimo išvadų bei pakartotinai prašė pažeidimu įtariamų ūkio 
subjektų pateikti duomenis apie bendrovės pajamų struktūrą 2010  m. Apskaičiuodama 
pardavimų vertę, Konkurencijos taryba vadovavosi būtent bendrovių pateiktais 
duomenimis.

222. Atkreipia dėmesį, kad keliems iš nurodytų ūkio subjektų, t.  y.  
UAB „Aviaeuropa“, UAB  „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Megaturas“ ir 
UAB „Visveta“, baudai skaičiuoti Konkurencijos taryba ėmė bendrąsias pardavimų paja-
mas. Iš šių bendrovių UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Megaturas“ ty-
rimo metu Konkurencijos tarybai buvo nurodžiusios, kad visos jų pajamos yra susijusios 
su kelionių pardavimu, todėl Konkurencijos taryba šioms bendrovėms baudas pagrįstai 
skaičiavo nuo visų 2010  m. gautų pardavimo pajamų. Tuo tarpu UAB „Aviaeuropa“ ir 
UAB „Visveta“ Konkurencijos tarybai nebuvo pateikusios nei 2010 m. gautų pajamų iš-
skirstymo, nei kitokių paaiškinimų, todėl, vadovaudamasi Aprašu, Konkurencijos taryba 
ir šioms bendrovėms skiriamoms baudoms skaičiuoti ėmė visas 2010 m. gautas pardavi-
mo pajamas (Aprašo 6 p.).

223. Teismui septyni ūkio subjektai pateikė naujus duomenis, kurių nebuvo patei-
kę Konkurencijos tarybai, t.  y. UAB „Aviaeuropa“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų 
klubas“, UAB „Megaturas“, UAB „Smaragdas Travel“, UAB „Travelonline Baltics“ ir  
UAB „Visveta“ teismui pateikė 2010 m. gautų pajamų išskirstymą. Nepaisant to, kad duo-
menys apie pajamų išskirstymą buvo pateikti ne Konkurencijos tarybai, bet teismui, nėra 
jokios abejonės, kad šiems duomenims turi būti taikomas Aprašo 6 punkte netiesiogiai 
įtvirtintas standartas, t. y. duomenys turi būti patikimi ir pakankami nustatyti su pažeidi-
mu tiesiogiai ir netiesiogiai susijusioms pardavimo pajamoms.

224. Pareiškėjų duomenys apie prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažei-
dimu, pardavimus yra pateikti tokiu būdu, jog negalima įsitikinti, ar duomenys yra tiks-
lūs bei atitinkantys bendrovių finansinės atskaitos dokumentų duomenis, ir jokia minėtų 
pardavimo pajamų dalis nėra nuslepiama ar neteisingai priskiriama kitai pajamų grupei, 
t. y. kaip gauta iš kitų prekių ar paslaugų pardavimo ir / ar kitos veiklos. Teismui tokius 
dokumentus yra pateikęs tik vienas iš minėtų ūkio subjektų  – UAB „Keliautojų klubas“. 
Bendrovė prie naujai pateikto 2010 m. gautų pajamų išskirstymo pateikė sąskaitų faktūrų, 
išrašytų individualiems asmenis, klientams (komisiniai), verslo klientams ir pan., kopi-
jas. Vis dėlto šių duomenų UAB „Keliautojų klubas“ tyrimo metu Konkurencijos tarybai 
nepateikė, todėl, skaičiuodama baudą, Konkurencijos taryba neturėjo galimybės įvertinti 
tokio pajamų išskirstymo. Konkurencijos taryba Nutarime už duomenų neteikimą, t. y. 
kliudymą atlikti tyrimą, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, 
trims ūkio subjektams (UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“ ir UAB „Freshtravel“) 
taikė atsakomybę sunkinančią aplinkybę bei padidino jiems apskaičiuotas baudas  
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20 procentų. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis lygiateisiškumo principu, pripažintina, 
kad ir UAB „Keliautojų klubas“, neteikdamas tikslios informacijos Konkurencijos tary-
bai, kliudė atlikti tyrimą, o tai turėtų būti laikoma atsakomybę sunkinančia aplinkybe, ir 
šiam ūkio subjektui turėtų būti 20 proc. padidinta bauda. Remiantis anksčiau nurodytais 
argumentais akivaizdu, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai baudas UAB „Aviaeuropa“, 
UAB „Kalnų upė“, UAB „Megaturas“, UAB „Smaragdas Travel“, UAB „Travelonline 
Baltics“ ir UAB „Visveta“ apskaičiavo vadovaudamasis teismui šių pareiškėjų pateiktais 
duomenimis, neįsitikinęs šių duomenų patikimumu ir pakankamumu. Visgi tuo atveju, 
jei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažintų, kad pirmosios instancijos 
teismas pagrįstai vadovavosi naujai pateiktais duomenimis, įvertinus pirmiau išdėstytą 
pareiškėjo UAB „Keliautojų klubas“ veiksmų, kaip sunkinančios aplinkybės, vertinimą, 
taip pat Nutarime pateiktą UAB „Aljus ir KO“, UAB „Aviaeuropa“ ir UAB „Freshtravel“ 
veiksmų, neteikiant Konkurencijos tarybai informacijos, kaip atsakomybę sunkinančios 
aplinkybės, vertinimą, bei vadovaujantis lygiateisiškumo, vienodo vertinimo ir nešališku-
mo principais, pareiškėjų UAB „Kalnų upė“, UAB „Megaturas“, UAB „Smaragdas Travel“, 
UAB „Travelonline Baltics“ ir UAB „Visveta“ veiksmai taip pat turėtų būti laikomi atsa-
komybę sunkinančia aplinkybe. Tokiu atveju šiems ūkio subjektams apskaičiuota bauda 
turėtų būti padidinta 20 procentų.

225. Bendradarbiavimu ir padėjimu Konkurencijos tarybai tyrimo metu, kaip at-
sakomybę lengvinančia aplinkybe, laikytini tik tokie ūkio subjekto veiksmai, kuriuos jis 
savo iniciatyva tyrimo metu atlieka, kad padėtų Konkurencijos tarybai išsiaiškinti su na-
grinėjama byla susijusias aplinkybes. Tačiau nė vienas iš pareiškėjų savanoriškai nepatei-
kė jokios papildomos informacijos, kurios Konkurencijos taryba nereikalavo ir neturė-
jo, ir neatliko jokių kitų veiksmų, kurie būtų padėję Konkurencijos tarybai atlikti tyrimą. 
Nors pareiškėjai pateikė iš jų pareikalautą informaciją, tačiau tai tik rodo, jog šie ūkio 
subjektai įvykdė savo pareigą, o ne savo aktyviais veiksmais padėjo Konkurencijos tary-
bai tyrimo metu. Jei, teismo nuomone, buvo pagrindas ūkio subjektams baudas mažinti 
už padėjimą tyrimo metu, teismas privalėjo pagrįsti, kuo ūkio subjektų veiksmai peržen-
gia ūkio subjektams nustatytos pareigos bendradarbiauti su Konkurencijos tarybos įga-
liotais pareigūnais ribas. Tačiau tokių motyvų teismo sprendime nebuvo pateikta. Taigi 
darytina išvada, kad teismas nepagrįstai atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikė neva 
bendradarbiavimą su Konkurencijos taryba ir padėjimą jai tyrimo metu bei nepagrįstai 
sumažino pareiškėjams baudas 20 proc.

226. Teismo motyvai dėl neva pasyvaus pareiškėjų vaidmens pažeidime ir nedi-
delių pardavimų neturi pagrindo ir turi būti atmesti. Pažymėtina, kad Konkurencijos 
tarybos Nutarime buvo nustatyta, jog visi ūkio subjektai, kurių veiksmai buvo vertinti:  
1) naudojosi ta pačia bendrai visų jų atžvilgiu vienodai administruojama E-TURAS sis-
tema; 2) šioje sistemoje buvo nustatytas nuolaidos dydžio apribojimas iki 3 procentų;  
3) pagal vienodą integruojamos E-TURAS sistemos formą ją naudojančios kelionių 
agentūros galėjo nustatyti, kokios kitos kelionių agentūros taip pat naudojasi E-TURAS 
sistema, bei, kaip bus paaiškinta vėliau, žinojo, kad visos kelionių agentūros naudoja-
si sistema vienodomis sąlygomis, todėl atitinkamai joms visoms taikomas iki 3 pro-
centų nuolaidos apribojimas internetu parduodamoms kelionėms; 4) kelionių agentū-
ros tokiam nuolaidos apribojimui neprieštaravo. Taigi Nutarime Konkurencijos taryba  
pripažino, kad konkuruojančios atitinkamoje rinkoje kelionių agentūros, aktyviai pri-
sidedant ir UAB „Eturas“, derino savo veiksmus, nustatant (fiksuojant) maksimalią 
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taikytiną nuolaidą kelionių užsakymams internetu ir tokiais savo veiksmais pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio reikalavimus. Pats pažeidimo 
pobūdis lėmė, jog būtent neveikimu ir pasyvumu (t. y. prieštaravimo konkurenciją ribo-
jantiems veiksmams neišreiškimu) ūkio subjektai išreiškė valią, derindami veiksmus dėl 
taikytinos nuolaidos dydžio nustatymo. Tokiu būdu ūkio subjektai tarpusavyje atskleidė 
(vienas kitą informavo), kokio dydžio nuolaidą jie ketina taikyti ateityje, taip netiesiogiai 
(numanomu, nebyliu pritarimu) išreikšdami bendrą valią dėl elgesio atitinkamoje rinko-
je (taikyti ne didesnes nei 3 procentų nuolaidas internetu per E-TURAS sistemą parduo-
damoms kelionėms). Nagrinėjamu atveju jokių išskirtinių aplinkybių, susijusių su ūkio 
subjektų pasyvumu, nustatyta nebuvo, o pats pažeidimo pobūdis lėmė, kad būtent ne-
veikimu ir pasyvumu (t. y. prieštaravimo konkurenciją ribojantiems veiksmams neišreiš-
kimu) ūkio subjektai išreiškė valią, derindami veiksmus dėl taikytinos nuolaidos dydžio 
nustatymo. Pareiškėjų pasyvumas (t. y. neprieštaravimas nuolaidos apribojimui) buvo tik 
būdas, kuriuo jie visi išreiškė savo pritarimą nuolaidos apribojimo veiksmams. Svarbu 
įvertinti ir tai, kad aktyvius nuolaidos apribojimo veiksmus atliko sistemos administra-
torius UAB „Eturas“, todėl kitiems ūkio subjektams nebuvo jokio poreikio atlikti papil-
domus aktyvius veiksmus. Nustatant baudą už šį pažeidimą (t. y. pažeidimo pavojingu-
mą), buvo atsižvelgta į tokį pažeidimo pobūdį, todėl baudos dydis už pavojingumą buvo 
nustatytas 20 procentų (t. y. mažiausias galimas tokio pobūdžio pažeidimams dydis, be 
to, nebuvo taikytas baudos padidinimas pagal Aprašo 13 punktą). Įvertinus tyrimo metu 
nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog egzistuoja specifinės 
ar išskirtinės aplinkybės, susijusios su pareiškėjų dalyvavimu draudžiamame susitarime, 
kurios rodytų, kad bauda jiems turėtų būti sumažinta dėl jų neva pasyvaus vaidmens.

227. Konkurencijos taryba nesutinka su teismo argumentu, kad pareiškėjai visai 
nepardavė arba pardavė tik mažą dalį kelionių, naudodamiesi E-TURAS sistema, kas 
neva irgi rodo jų pasyvų vaidmenį. Pareiškėjai (kelionių agentūros) ir E-TURAS sistemos 
administratorius UAB „Eturas“ derino veiksmus, nustatant maksimalios nuolaidos užsa-
kymams internetu dydį, todėl Nutarime padaryta išvada, kad visi šie ūkio subjektai atli-
ko konkurenciją pagal savo tikslą ribojančius veiksmus, kurių, kaip ir tokių susitarimų, 
neigiamos pasekmės konkurencijai yra preziumuojamos ir jų vertinti papildomai nėra 
būtina.

228. Argumentai, kad per E-TURAS sistemą pažeidimo laikotarpiu nebuvo par-
duota nė viena kelionė ar jų buvo parduota nedidelė dalis, šiuo atveju nėra pagrįsti ir 
netgi reikšmingi, kadangi, kaip minėta, susitarimas (suderinti veiksmai) dėl kainos (šiuo 
atveju dėl kainos dalies – nuolaidos) yra vertinamas pagal objektyvų tikslą, nepaisant to, 
kad ūkio subjektai galėjo turėti kitų, net ir teisėtų, tikslų. Būtina pažymėti ir tai, kad net 
jei E-TURAS sistemos naudojimas nebuvo pelningas pareiškėjams ar jie naudojosi sis-
tema tik dėl patogaus informacijos pateikimo, Teisingumo Teismas savo praktikoje yra 
pažymėjęs, kad Europos Komisija, skirdama baudą, nėra įpareigota nustatyti, kad pažei-
dimas atnešė ūkio subjektui neteisėtos naudos, taip pat neprivalo atsižvelgti ir į tai, kad 
pelno iš pažeidimo nebuvo gauta visai. Taigi teismui nebuvo teisinio pagrindo vertinti, 
kiek kelionių buvo parduota ir ar išvis buvo parduota per E-TURAS sistemą, todėl tokie 
teismo argumentai turėtų būti vertinami kaip nepagrįsti.

229. Pareiškėjas UAB „Megaturas“ apeliaciniame skunde (52  t., b.  l.  121–135)  
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. 
sprendimo dalį, kuria UAB „Megaturas“ skirta bauda sumažinta iki 952  229  Lt ir  
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priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį, kurioje  
UAB „Megaturas“ paskirta bauda. Jei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusta-
tytų pažeidimą, pareiškėjas prašo sumažinti baudą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais 
pagrindiniais argumentais:

229.1. Kelionių agentūrų susitarimas dėl nuolaidų dydžio teisme nebuvo įrodytas. 
Konkurencijos tarybos surinkti faktiniai duomenys vienareikšmiškai liudija, kad kelionių 
agentūros tiesiogiai nebendravo nuolaidų nustatymo klausimais. Bylos teisminio nagri-
nėjimo metu nebuvo tirta, kokiu atveju netiesioginis keitimasis informacija tarp konku-
ruojančių ūkio subjektų yra pripažįstamas suderintais veiksmais Europos Sąjungos kon-
kurencijos teisėje. Pagal Teisingumo Teismo 2004  m. sausio 6  d. sprendimą sujungtose 
bylose Nr.  C-2/01 ir C-3/01 Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV ir Europos 
Bendrijų Komisija prieš Bayer AG (toliau – ir Bayer byla) tam, kad UAB „Megaturas“ 
būtų pripažinta sudariusi su kitomis kelionių agentūromis susitarimą SESV 101 straips-
nio 1 dalies prasme tyliu sutikimu, reikėtų, kad vienos iš susitarimą sudarančių šalių 
noras pasiekti konkurencijai prieštaraujantį susitarimą pasireikštų kaip tiesioginis arba 
numanomas pasiūlymas (kvietimas) kitai šaliai bendrai pasiekti tam tikrą konkurencijai 
prieštaraujantį tikslą. Bylos nagrinėjimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme 
metu, vertinant atsakovo bei kitų proceso dalyvių pateiktus duomenis, nebuvo nustatyta 
vienareikšmiškų faktų, jog UAB „Megaturas“ pateikė kitoms kelionių agentūroms tiesio-
ginį ar netiesioginį pasiūlymą (kvietimą) fiksuoti nuolaidas. Taip pat nenustatyta faktų, 
leidžiančių daryti išvadą, kad kitos kelionių agentūros pateikė tiesioginį ar netiesiogi-
nį pasiūlymą (kvietimą) (pvz., per UAB „Eturas“) UAB „Megaturas“ fiksuoti nuolaidas. 
Bylos nagrinėjimo metu nepateikta duomenų ir Konkurencijos tarybos dokumentuose 
nenustatyta vienareikšmiškų faktų, liudijančių kad UAB „Megaturas“ dalyvavo E-TURAS 
sistema besinaudojančių kelionių agentūrų apklausoje, susipažino su apklausos duome-
nimis ir / ar jos rezultatais. Atkreiptinas dėmesys, kad Teisingumo Teismas Bayer byloje 
taip pat pažymėjo, kad susitarimas negali būti nustatytas remiantis tik vienos šalies vie-
našališkais veiksmais, kurie gali būti įgyvendinti nedalyvaujant kitai susitarimo šaliai. 
Pripažinus, jog susitarimas, draudžiamas pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį, gali būti nu-
statytas tik remiantis vienašališkais veiksmais, būtų supainiota SESV 101 ir 102 straipsnių 
taikymo sritis.

229.2. Aprašas tik išimtiniais atvejais leidžia skaičiuoti bazinį baudos dydį už 
draudžiamus susitarimus ir piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi nuo bendrų-
jų ūkio subjektų pajamų. Nagrinėjamoje byloje UAB „Megaturas“ bauda buvo nustaty-
ta remiantis bendrosiomis ūkio subjekto pajamomis. Yra teisinis pagrindas perskaičiuoti  
UAB „Megaturas“ skirtą baudą, kadangi bauda turėtų būti skaičiuojama remiantis pa-
jamomis iš su tariamu pažeidimu susijusių prekių/paslaugų pardavimo, o ne bendro-
siomis pajamomis. Pats papildomos nuolaidos pobūdis lemia mažareikšmį tokios ta-
riamai fiksuotos papildomos nuolaidos neigiamą poveikį vartotojams. Akivaizdu, kad 
kelionių agentūros tariamai nepakankamai sumažino kelionės kainą (ar tariamai padi-
dino kainą) daug kartų mažesniu dydžiu nei įprasta karteliniuose susitarimuose. Todėl 
Konkurencijos tarybos, o po bylos išnagrinėjimo teisme ir teismo sprendimu skirta ypa-
tingai griežta bauda gali pažeisti baudų už konkurencijos teisės pažeidimus skyrimo tai-
sykles, protingumo, teisingumo principus. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje 
ne kartą yra išreiškęs poziciją, kad teismas turi turėti galimybę, atsižvelgdamas į reikš-
mingas bylos aplinkybes, individualizuoti įstatyme įtvirtintą griežtą nuobaudą ir skirti 
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mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatytoji minimali arba švelnesnę nuobaudą nei įsta-
tymo numatytoji. 

229.3. Byloje yra pateikti patikslinti duomenys apie UAB „Megaturas“ pajamų 
struktūrą (pirmosios instancijos teismo sprendimo 86 psl.). Vadovaujantis išdėstyto-
mis aplinkybėmis, net esant pripažintam pažeidimui, bauda neturėtų viršyti 25  464  Lt 
(218 264 × 20 % 7/12).

230. Pareiškėjas UAB „Daigera“ apeliaciniame skunde (52 t., b.  l. 139–144) prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. sprendi-
mą, ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį, ku-
rioje UAB „Daigera“ paskirta bauda. Jei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
nustatytų pažeidimą, pareiškėjas prašo sumažinti baudą. Apeliacinis skundas grindžia-
mas argumentais, iš esmės analogiškais pareiškėjo UAB „Megaturas“ argumentams.  
UAB „Daigera“ taip pat akcentuoja, kad:

230.1. Kadangi pareiškėjo internetu parduotos kelionės sudarė tik labai neženklią 
pardavimų dalį, jai nepagrįstai buvo nepritaikyta de minimis taisyklė.

230.2. Vilniaus apygardos administracinis teismas neatsižvelgė į tokias aplinkybes, 
kad tam tikru metu UAB „Daigera“ turėjo tik testinę UAB „Eturas“ sistemos versiją ir net 
negalėjo gauti 2012 m. birželio 7 d. nutarime Nr. 2S-9 paminėtų sisteminių pranešimų ar 
kitų duomenų, o tai reiškia, kad savo sprendimą UAB „Daigera“ atžvilgiu Konkurencijos 
taryba grindžia neteisingais duomenimis.

230.3. Klausimas, ar kelionių agentūros netiesiogiai keitėsi informacija dėl taiko-
mų nuolaidų, yra vienas iš esminių aspektų, kuris turėjo būti įrodytas bylos nagrinėji-
mo teisme metu. Tačiau nepakankamai ar (ir) netinkamai buvo įvertinta aplinkybė, kad  
UAB „Eturas“ sistema jos naudotojams nesudaro galimybės komunikuoti tarpusavyje. 
Taigi keistis informacija nebuvo net techninės galimybės.

231. Pareiškėjas UAB „Litamicus“ apeliaciniame skunde (52 t., b. l. 146–153) prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. sprendi-
mą, ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį, ku-
rioje UAB „Litamicus“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 da-
lies 1 punktą bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir UAB „Litamicus“ paskirta 
58 600 Lt bauda. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

231.1. Pareiškėjo UAB „Litamicus“ atžvilgiu Konkurencijos taryba savo argu-
mentų iš esmės neindividualizavo: neatsižvelgė į tai, kad apklausoje pareiškėjas nedaly-
vavo, tokių elektroninių laiškų negavo ir negalėjo gauti (nes dar nebuvo prisijungęs prie 
E-TURAS sistemos). Nebuvo atsižvelgta į tai, kad per E-TURAS sistemą buvo parduotos 
tik kelios kelionės iš viso.

231.2. Teismas neatsižvelgė į apelianto UAB „Litamicus“ situacijos išskirtinumą 
šioje byloje, iš esmės apelianto atžvilgiu panaudodamas tuos pačius argumentus, išsa-
kytus dėl tų kelionių agentūrų, kurios dalyvavo apklausoje dėl nuolaidų ribojimo, gavo 
E-TURAS sisteminį pranešimą dėl tokio ribojimo įvedimo ir atliko per E-TURAS siste-
mą daugybę kelionių pardavimų su tokiu apribojimu, skelbė savo tinklapiuose tik apie 
maksimalias taikomas nuolaidas. Taryba Nutarime konkurencijos teisės pažeidimo, 
t.  y. neteisėtų suderintų veiksmų atsiradimo pradžią sieja su 2009  m. rugpjūčio 27  d. 
E-TURAS išplatintu sisteminiu pranešimu apie nuolaidų ribojimą šioje sistemoje ir tą 
dieną įvykdytu faktiniu nuolaidų ribojimu. Pirmoji kelionių agentūrų grupė ne tik gavo 
šį sisteminį pranešimą, bet ir dalis šios grupės agentūrų dalyvavo apklausoje dėl nuolaidų 
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ribojimo; realiai šis nuolaidų ribojimas atsispindėjo jų pateiktose sąskaitose faktūrose ir 
gautuose apmokėjimuose nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. Dalis jų skelbė apie maksimalias 
3% dydžio nuolaidas savo svetainėse. Tačiau apeliantas UAB „Litamicus“ E-TURAS sis-
temos dalį, instaliuojamą kelionių agentūrų puslapiuose, įsidiegė tik 2009 m. spalio mė-
nesį, o paskutines technines kliūtis, neleidusias vartotojams pasirinkti norimos kelionės, 
pašalino tik gruodžio mėnesio pabaigoje ir pirmuosius sandorius per E-TURAS sistemą 
realiai galėjo vykdyti tik nuo 2010 m. sausio 1 d. Dėl šios priežasties apeliantas objekty-
viai negalėjo dalyvauti tiek minėtoje apklausoje, taip pat negalėjo gauti minėto sistemi-
nio pranešimo. UAB „Litamicus“ neskelbė jokių nuolaidų ir savo internetiniame pusla-
pyje. Vieninteliai keli apelianto sandoriai per E-TURAS sistemą (Tarybos nuomone, iki 
2010 m. kovo mėnesio pabaigos trukusio pažeidimo) buvo atlikti 2010 m. sausio mėnesį. 
Visas šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai buvo pateikti į bylą. 

231.3. Apelianto atžvilgiu negali būti konstatuotas nei vienas iš visų Tarybos nu-
statinėtų suderintų veiksmų požymių (apklausos elektroniniu paštu, sisteminis praneši-
mas E-TURAS sistemoje, ilgalaikis nuolaidų ribojimo taikymas per E-TURAS sistemą 
vykdomiems sandoriams, kurio nebuvo galima nepastebėti; skelbimas apie maksimalias 
3% nuolaidas internetinėse svetainėse). Dėl E-TURAS sistemos ypatumų negalima teigti, 
kad vos kelių sandorių sudarymas per E-TURAS sistemą 2010 m. sausio mėn. yra pa-
kankamas sandorių skaičius, kad, apeliantui ką tik pradėjus savo veiklą E-TURAS sis-
temoje, būtų pastebėtas toks dirbtinis nuolaidų ribojimas, negavus apie tai jokios infor-
macijos. Kaip galima pastebėti iš į bylą pateiktų apelianto finansinių duomenų, tie keli 
pardavimai per E-TURAS sistemą apeliantui neturėjo jokios reikšmės, išskyrus rinkoda-
rą. Todėl apeliantui nerūpėjo, ar nuolaida taikoma apskritai, svarbu buvo suprasti, kaip ši 
sistema veikia, ir kad kuo daugiau vartotojų pamatytų UAB „Litamicus“ vardą.

231.4. Kaip galima matyti iš pateikto į bylą antstolio patvirtinto susirašinėjimo per 
Skype programą, E-TURAS sistema leido vartotojui nusipirkti kelionę be kelionės agen-
tūros žinios ir įsikišimo, pažymėjus norimos kelionės pasiūlymą E-TURAS sistemoje ir 
atlikus apmokėjimą pasirinktai kelionių agentūrai (net jei pastaroji ir neįsidiegusi šios 
sistemos, o yra tik registruota joje, t. y. net ir tuo atveju, kai kelionių agentūra nėra patei-
kusi savo nuolaidos pasiūlymo E-TURAS sistemoje). Iš minėto susirašinėjimo per Skype 
programą matyti, kad apie sistemos savybes apeliantas buvo informuojamas palaipsniui, 
dažniausiai paaiškinant apie tą, kas įvyko, ar kas sistemoje neveikia tinkamai. Taigi apie 
2010 m. sausio mėn. sudarytus sandorius per E-TURAS sistemą apeliantas galėjo sužino-
ti tik patikrinęs gautus pinigus banko sąskaitoje ir atsiskaitęs dėl jų su kelionių organiza-
toriumi vasario – kovo mėnesiais. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad sąskaitos faktūros 
(Nr. TEZAG 8866664, 8866641, 8829120) dėl šių kelių sandorių išrašytos tik 2010 m. va-
sario 17 d. Dėl šių aplinkybių apeliantas galėjo ir turėjo sužinoti apie E-TURAS sistemoje 
vykdomą nuolaidų ribojimą, t. y. apie neteisėtus suderintus veiksmus ir priimti sprendi-
mą dėl įsitraukimo į juos tik 2010 m. vasario pabaigoje – kovo pradžioje. Tačiau kaip tik 
2010 m. kovo mėn. buvo nutrauktas nuolaidų ribojimas E-TURAS sistemoje, o apelian-
tas nebesudarė nei vieno sandorio nuolaidų ribojimo laikotarpiu. Visos šios aplinkybės ir 
apelianto nurodyti įrodymai bei argumentai dėl jų teismo buvo nevertinti ir nenagrinė-
ti, nors jų visuma aiškiai leidžia konstatuoti, kad apeliantas ne tik nesudarė draudžiamo  
susitarimo 2009  m. rugpjūčio 27  d., bet ir neprisijungė prie jo vėliau, iki pat 2010  m. 
kovo, kai buvo nutrauktas nuolaidų ribojimas.

231.5. Kaip matyti iš Tarybai pateiktų dokumentų, UAB „Litamicus“ iš kelionių, 
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parduotų per E-TURAS sistemą, gavo mažiau nei 1% visų savo pajamų. Apeliantas nei 
inicijavo, nei kurstė kitus konkurentus daryti konkurencijos teisės pažeidimus. Nebuvo 
nustatyta jokių kitų sunkinančių aplinkybių. Todėl turėjo būti atsižvelgta į įstatymo nuos-
tatas, leidžiančias netaikyti baudos apskritai.

231.6. Iš pateiktų minėtų dokumentų tiek Taryba, tiek teismas galėjo matyti, kad 
vartotojų kelionių agentūroms pervedami pinigai nėra ir negali būti laikomi uždirbtomis 
pajamomis, nuo kurių skaičiuojamos baudos. Matyti, kad iš šių gautų sumų yra išskiria-
mi kelionių agentūrų komisiniai – tikrosios kelionių agentūrų pajamos. Net ir sumažinus 
teismui baudas, jos liko paskaičiuotos ne nuo apelianto ir kitų kelionių agentūrų uždirbtų 
pajamų, bet nuo jų įplaukų – turistinių kelionių organizatorių pajamų.

231.7. Kelionių pardavimai per E-TURAS sistemą ir kelionių agentūrų biuruose 
ekonomine prasme nėra tapatūs: skiriasi ne tik pardavimo būdas, bet yra skirtingi ir tiks-
liniai vartotojai. Be to, ekonomine prasme skiriasi ir parduodamas produktas: pirmuoju 
atveju be kelionės kartu parduodamas pigesnis, greitesnis ir paprastesnis aptarnavimas, o 
antruoju atveju – papildomai akcentuojamos papildomos paslaugos, saugumas kelionėje. 
Todėl manytina, kad tokių ekonomine prasme skirtingų, nors iš pažiūros lyg ir tų pačių 
produktų rinkos negalėjo būti dirbtinai apjungtos į vieną, nepagrindus to įprastai taiko-
mais ekonominiais testais, ekonominėmis analizėmis ir tyrimais. Dėl visų šių priežasčių, 
apelianto nuomone, Tarybos atliktas rinkos apibrėžimas yra nepakankamai pagrįstas, to-
dėl negali būti laikoma, kad Taryba tinkamai nustatė tiek pažeidimo apimtį, tiek taikytiną 
teisę, tiek baudų dydį.

231.8. Šioje byloje buvo konstatuota, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. E-TURAS siste-
moje atsirado galimybė neribotai taikyti papildomas lojalumo nuolaidas. Neribotų lojalu-
mo nuolaidų taikymo galimybės įvedimas E-TURAS sistemoje reiškė nuolaidų ribojimo 
pabaigą – kelionių agentūros jau galėjo pasidalinti su vartotojais, kad ir visa savo komisi-
nių suma. Todėl kelionių agentūros E-TURAS sistemoje kainomis konkuruoti galėjo jau 
nuo 2010 m. sausio 1 d. Tinkamas draudžiamo susitarimo pabaigos konstatavimas turi 
esminės reikšmės nustatant, ar apeliantas apskritai gali būti laikomas prisijungusiu prie 
nusistovėjusių suderintų veiksmų, jeigu draudžiamo susitarimo pabaiga konstatuotina 
2010 m. sausio 1 d., t. y. tada, kai apeliantas pradėjo savo veiklą E-TURAS sistemoje. Dėl 
to UAB „Litamicus“ atžvilgiu apskritai turėjo būti nutrauktas tyrimas, kaip ir kitų įmo-
nių, kurios sistema naudojosi ne pažeidimo laikotarpiu, atžvilgiu.

232. Pareiškėjas UAB „Kelionių akademija“ apeliaciniame skunde (52  t., 
b.  l. 155–168) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. ba-
landžio 8 d. sprendimą, ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos 
Nutarimo dalį, kurioje UAB „Kelionių akademija“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus,  
UAB „Kelionių akademija“ įpareigota nutraukti pažeidimą ir UAB „Kelionių akademija“ 
paskirta bauda. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

232.1. Apeliantas nebuvo išreiškęs valios riboti nuolaidos, o ji buvo apribota be 
apelianto valios. Tai patvirtina tokie byloje esantys įrodymai ir aplinkybės: a) apelianto ir 
UAB „Eturas” 2009 m. balandžio 1 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. 00409-B2B. 
Pagal šią sutartį apeliantas įsigijo neišimtinę licenciją prisijungti prie E-TURAS poilsi-
nių kelionių užsakymo sistemos. UAB „Eturas“ buvo šios sistemos išimtinių teisių tu-
rėtojas ir administratorius, o apeliantas – tik naudotojas, kuris neturėjo įtakos sistemos 
techniniams sprendimams ir funkcijoms. Taigi remiantis sutartimi UAB „Eturas” turėjo  
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galimybę vienašališkai keisti techninius sistemos parametrus, ką jis ir padarė apriboda-
mas apelianto ir kitų agentūrų galimybes taikyti nuolaidą; b) byloje nėra jokių įrodymų, 
rodančių, kad apeliantas kokiu nors būdu lėmė UAB „Eturas“ sprendimą apriboti nuolai-
dos dydį; c) apelianto 2012 m. kovo 23 d. raštas Konkurencijos tarybai, kuriame apelian-
tas paaiškino, kad UAB „Eturas“ ir apeliantas niekada nesikeitė tarpusavyje informacija 
apie tai, kokie apelianto konkurentai ir kokiomis sąlygomis perka analogiško pobūdžio 
paslaugas iš UAB „Eturas“, apeliantas niekada nedalyvavo jokiose diskusijose, aptari-
muose, balsavimuose, apklausose ar sprendimų priėmimuose dėl E-TURAS sistemos 
pakeitimų, taip pat dėl nuolaidos dydžio ribojimo; d) aplinkybė, kad apeliantas negavo  
UAB „Eturas“ pranešimo apie dalyvavimą apklausoje dėl nuolaidos ribojimo ir nedaly-
vavo UAB „Eturas“ inicijuotoje apklausoje. Šios aplinkybės patvirtintos Konkurencijos 
tarybos Nutarimo 77 punkte; e) aplinkybė, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad 
apeliantas gavo ar susipažino su 2009 m. rugpjūčio 27 d. E-TURAS sistemoje patalpin-
tu sisteminiu pranešimu, kuriame buvo nurodyta, kad E-TURAS sistemoje bus įdiegtas 
nuolaidų ribojimas; f) UAB „Eturas“ vadovas pirmosios instancijos teisme patvirtino, 
kad nuolaidos ribojimas E-TURAS sistemoje buvo įvestas vienašališkai UAB „Eturas“ 
sprendimu, siekiant finansinės naudos šiai bendrovei.

232.2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo nagrinėjamų santykių ver-
tinti kaip vertikalių susitarimų ar vienašališkų UAB „Eturas“ veiksmų. Teismas nagrinėjo 
ne santykius, dėl kurių nuolaidos ribojimas atsirado, bet nuolaidos apribojimo pasekmes 
ir, nustatęs, kad nuolaidos apribojimas turėjo įtakos tarpusavyje konkuruojančioms ke-
lionių agentūroms nustatytų nuolaidų dydžiui, sprendė, kad egzistavo horizontalus susi-
tarimas tarp agentūrų. Teismas iš esmės suklydo pasisakydamas, kad nuolaidos ribojimo 
poveikis, kuris pasireiškė horizontaliame lygmenyje, t. y. visiems tarpusavyje konkuruo-
jantiems E-TURAS sistemos naudotojams, įrodo ir horizontalaus susitarimo (suderintų 
veiksmų) buvimą. Vienašališki ūkio subjekto veiksmai arba vertikalūs susitarimai gali tu-
rėti konkurenciją ribojančių pasekmių vertikaliai žemyn esančiose rinkose, tačiau tai ne-
reiškia, kad šiose rinkose veikiantys subjektai yra sudarę draudžiamą horizontalų susita-
rimą. Kadangi apeliantas nedalyvavo jokioje komunikacijoje su UAB „Eturas“ ar kitomis 
kelionių agentūromis, apeliantas nuolaidos apribojimą suprato ir priėmė kaip paslaugos 
teikėjo vienpusišką ir direktyvų sisteminį pakeitimą, nepriklausantį nuo apelianto valios, 
t. y. vienašališką UAB „Eturas“ veiksmą. Apelianto nuomone, tai yra savaime supranta-
ma, kad tuo atveju, jei produkto gamintojas ar tiekėjas vienašališkai pakeičia prekės tech-
ninius parametrus, tokie veiksmai turi būti vertinami kaip vienašališki produkto gamin-
tojo ar tiekėjo veiksmai. Aplinkybės, kad šie pakeitimai turėjo įtakos ne tik apelianto, bet 
ir jo konkurentų veiklai, nedaro ir negali daryti šių santykių horizontaliu susitarimu.

232.3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad neprieštaravimas nuolaidos ribojimui 
rodo draudžiamo konkurentų susitarimo buvimo faktą. Tai, kad apeliantas neprieštara-
vo UAB „Eturas“ nustatytam nuolaidos ribojimui E-TURAS sistemoje, rodo tik faktą, 
kad apeliantas neprieštaravo šiems UAB „Eturas“ veiksmams, kuriuos, kaip išdėstyta pir-
miau, laikė vienašališkais sprendimais. Ši aplinkybė niekaip neįrodo draudžiamo susita-
rimo tarp konkurentų – apelianto ir kitų kelionių agentūrų. Apelianto neprieštaravimas 
E-TURAS sistemos apribojimams gali būti paaiškinamas ekonominėmis priežastimis, bet 
ne suderintais su konkurentais veiksmais. Apeliantas neturėjo pasirinkimo dėl E-TURAS 
sistemos naudojimo. Atsisakymas naudotis E-TURAS sistema apeliantui reikštų pasitrau-
kimą iš šios rinkos.
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232.4. Papildomos nuolaidos, kurios UAB „Eturas“ buvo įvardijamos kaip „lojalu-
mo“ nuolaidos, savo esme neturi nieko bendro su klientų lojalumu kelionių agentūrai, 
kadangi nuolaidos gali būti suteikiamos kiekvienam pirkėjui, įvedusiam savo elektroni-
nio pašto duomenis, nepriklausomai nuo to, ar pirkėjas pirmą kartą naudojasi kelionių 
agentūros paslaugomis ar yra ištikimas agentūros klientas. Kadangi kelionės pardavimas 
internetu neįvedus savo elektroninio pašto adreso iš viso nėra galimas, darytina išva-
da, kad UAB „Eturas“ atlikti techniniai pakeitimai, ribojantys vienos nuolaidos dydį iki 
3 procentų, bet neribojantys kitų, papildomų, nuolaidų dydžio ir jų taikymo galimybių, 
niekaip neapribojo apelianto ir kitų kelionių agentūrų teisių suteikti pirkėjams norimo 
dydžio nuolaidas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad UAB „Eturas“ atlikti techninio 
pobūdžio pakeitimai E-TURAS sistemoje nesukūrė ribojimo kelionių agentūroms suteik-
ti norimo dydžio nuolaidą vartotojui.

232.5. Teismas neteisingai paskirstė tarp ginčo šalių įrodinėjimo pareigą. Įrodyti 
draudžiamo susitarimo faktą turi Konkurencijos taryba, jis nėra ir negali būti preziu-
muojamas. Taigi Konkurencijos taryba, siekdama pasiremti sisteminio pranešimo ga-
vimo faktu kaip įrodymu, privalėjo surinkti duomenis apie šio pranešimo gavimą. Jei 
byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog apeliantas gavo pranešimą ir jį aktyvavo, nėra 
pagrindo teigti, kad pranešimo turinys apeliantui buvo žinomas.

232.6. Apelianto nuomone, susitarimas, net jei būtų nustatyta, kad toks buvo su-
darytas, net teoriškai negali paveikti prekybos tarp šalių narių, yra nepajėgus daryti jo-
kio poveikio kitose šalyse narėse veiklą vykdantiems subjektams, kadangi: a) apeliantas 
ir kitos kelionių agentūros vykdo veiklą tik Lietuvoje ir neplatina kelionių už jos ribų; 
b) dauguma kelionių agentūrų yra smulkaus ir vidutinio dydžio įmonės, kurių apyvar-
ta rodo, kad jų sudaryti susitarimai negali turėti reikšmingos įtakos prekybai tarp šalių 
narių; c) kelionės internetu buvo platinamos per vietinių (Lietuvos) bendrovių interneto 
svetaines, kurios veikė lietuvių kalba, todėl užsienio šalių piliečiai negalėjo jomis naudo-
tis dėl kalbos barjero; d) byloje nėra duomenų, kurie leistų manyti, kad keliones internetu 
iš Lietuvos kelionių agentūrų įsigytų užsienio valstybių piliečiai.

232.7. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas aiškiai apibrėžia kaip dvi savaran-
kiškas veiklos rūšis kelionių organizavimo veiklą bei agentavimo (tarpininkavimo par-
duodant keliones) veiklą. Europos Komisija savo praktikoje kelionių organizavimo ir 
kelionių agentavimo veiklą apibrėžia kaip savarankiškas, sudarančias skirtingas paslaugų 
rinkas. Europos Komisija 1999 m. gegužės 6 d. sprendime byloje Nr. IV/M.1502 Kuoni/
First Choice yra nurodžiusi, kad turizmo paslaugų rinkoje turi būti išskiriamos verslo ir 
laisvalaikio kelionių atitinkamos rinkos. Savo ruožtu, skaidydama laisvalaikio kelionių 
rinką Europos Komisija nurodė, kad atskirai išskiriamos kelionių organizavimo paslaugų 
rinka bei kelionių agentavimo paslaugų rinka. Be šios veiklos apeliantas vykdė kelionių 
organizavimo ir šių kelionių pardavimo veiklą, t.  y. apeliantas pats organizavo ir plati-
no įvairaus pobūdžio keliones – egzotines poilsines keliones, pažintines keliones, kruizus 
ir pan. Šių kelionių galutinė kaina apskaičiuojama kiekvienam vartotojui asmeniškai, o 
vienas esminių kainą lemiančių veiksnių yra lėktuvo bilieto kaina, kadangi šios kelionės 
nėra organizuojamos užsakomaisiais reisais. Taigi tiek savo pobūdžiu, tiek kaina kelio-
nės, kurias apeliantas parduoda kaip agentas ir kelionės, kurias apeliantas parduoda kaip 
kelionių organizatorius, nėra pakeičiamos tarpusavyje. Byloje nėra jokių duomenų, kad 
kelionių agentūros būtų sudarę susitarimą ar derinę veiksmus dėl nuolaidų taikymo ke-
liones parduodant kitais būdais. Apeliantas pateikia teismui apelianto parduotų kelionių 
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ir taikytų nuolaidų suvestinę laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2010 m. kovo 
1  d. (Priedas Nr.  2). Iš šio dokumento matyti, kad standartinėms UAB „Tez Tour“ ke-
lionėms apeliantas vidutiniškai taikė 4,34% nuolaidą, o savo paties organizuotoms kelio-
nėms – 6,4 % vidutinio dydžio nuolaidą. Bauda apeliantui gali būti skaičiuojama tik nuo 
pajamų, gautų iš kelionių agentavimo veiklos. Apelianto pajamos iš šios veiklos 2010 m. 
buvo 364 591 Lt, todėl paskirta bauda turi būti ne didesnė kaip 17 014,4 Lt.

233. Pareiškėjas UAB „Travelonline Baltics“ apeliaciniame skunde (52 t., b. l. 174–
182) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo 
dalį, kurioje UAB „Travelonline Baltics“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstaty-
mo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, UAB 
„Travelonline Baltics“ įpareigota nutraukti pažeidimą ir UAB „Travelonline Baltics“ pa-
skirta bauda. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, iš esmės tapačiais apelianto 
UAB „Kelionių akademija“ argumentams, papildomai nurodoma: 

233.1. Teismas neteisingai nustatė nuolaidos ribojimo trukmę. Teismas pažymėjo, 
kad nuolaidos apribojimo įvedimo data yra 2009  m. rugpjūčio 27  d. Nustatydamas šią 
aplinkybę teismas rėmėsi liudytojo, UAB „Eturas“ darbuotojo A. D., parodymais. Tačiau 
pasisakydamas dėl nuolaidos ribojimo panaikinimo datos teismas nurodė, kad reikia va-
dovautis Konkurencijos tarybos samprotavimais ir tyrimo metu surinktais asmenų paaiš-
kinimais, remiantis kuriais, pažeidimo pabaigos data turėtų būti 2010 m. kovo mėnesio 
pabaiga. Pažymėtina, kad UAB „Eturas“ darbuotojas A. D., apklausiamas kaip liudytojas 
teismo posėdyje, aiškiai nurodė, kad nuolaidos ribojimas E-TURAS sistemoje buvo pa-
naikintas iki 2009 m. pabaigos. Taigi pažeidimas, net jei jis buvo, baigėsi 2009 metais.

233.2. Nėra pagrindo su pažeidimu susijusiomis pajamomis laikyti pajamas, gautas 
iš kelionių pardavimo per kelionių agentūrų biurus, t. y. iš kelionių pardavimo ne inter-
netu. 2010 m. apeliantas iš kelionių pardavimo internetu gavo 156 657,58 Lt pajamų, to-
dėl pareiškėjui paskirta bauda turi būti ne didesnė kaip 7 311 Lt.

234. Pareiškėjas UAB „Vestekspress“ apeliaciniame skunde (53 t., b. l. 1–30) prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. sprendi-
mą, ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį, susi-
jusią su UAB „Vestekspress“. Nustačius, kad pareiškėjas pažeidė Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1 dalies reikalavimus, prašo sumažinti baudą. Remiasi skunde pirmosios ins-
tancijos teismui išdėstytais argumentais, taip pat nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

234.1. Pirmosios instancijos teismo ir Konkurencijos tarybos sprendimas, kad na-
grinėjamoje byloje kelionių agentūros suderino veiksmus „tyliu pritarimu“ neatitinka 
Europos Komisijos, Teisingumo Teismo praktikos, t.  y. Teisingumo Teismo sprendimo 
Bayer byloje, 1999 m. liepos 18 d. sprendimo byloje Hüls prieš Komisiją, Nr. C-199/92, 
Teisingumo Teismo 1999  m. liepos 8  d. sprendimo Komisija prieš Anic Partecipazioni, 
Nr.  C-49/92, taip pat Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų teismų 
praktikos.

234.2. Nagrinėjamoje byloje Konkurencijos tarybos sprendimu ir pirmosios ins-
tancijos sprendimu siekiama taikyti konkurencijos teisę griežčiau nei yra nustatyta pagal 
SESV  101 straipsnį. Pripažinus, jog kelionių agentūros sudarė horizontalų draudžiamą 
susitarimą, galėtų būti pažeista 2002  m. gruodžio 16  d. Tarybos Reglamento 1/2003 
dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo  
3 straipsnio 2 dalis. Susitarimas tarp UAB  „Vestekspress“ ir UAB „Eturas“ turėtų būti 
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laikomas vertikaliu susitarimu, kadangi šis susitarimas tariamai sudarytas tarp ūkio su-
bjektų, kurių kiekvienas veikia skirtingame prekės / paslaugos gamybos ar platinimo 
lygmenyje.

234.3. Remiantis Teisingumo Teismo, Europos Komisijos ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo jurisprudencija, ūkio subjektams yra draudžiama keistis strate-
gine, konfidencialia informacija. Konkurencijos taryba nepateikė įrodymų, kad kelionių 
agentūros keitėsi informacija dėl numatomų taikyti nuolaidų, kainų arba kitų konfiden-
cialių duomenų. Konkurencijos taryba nepateikė įrodymų, kad kelionių agentūrų ateities 
veiksmai rinkoje buvo priklausomi nuo kitų kelionių agentūrų paskelbtos informacijos 
apie nuolaidas jų tinklalapiuose. Informacijos apie taikomas nuolaidas patalpinimas ke-
lionių agentūrų tinklalapiuose laikytinas visiškai įprasta kelionių agentūrų verslo prakti-
ka. Nagrinėjamoje byloje turėjo būti nagrinėjamas klausimas, ar UAB E-TURAS ir kelio-
nių agentūros sudarė draudžiamą vertikalų susitarimą, ar tarpusavyje suderino veiksmus.

234.4. Konkurencijos tarybos tyrimo bylos medžiagoje nėra jokių įrodymų, ku-
rie pagrįstų tai, kad apeliantas žinojo apie 2009 m. rugpjūčio 25 d. vykdytą apklausą ar 
(net taikant aukštesnį rūpestingumo standartą) privalėjo žinoti apie šią apklausą. Pasak 
Konkurencijos tarybos, nereagavimas į sistemos administratoriaus įvykdytą nuolaidos 
apribojimą (kartu su žinojimu apie nuolaidų dydžio derinimą tarp konkurentų) yra es-
minis apelianto atsakomybės elementas. Apeliantui nežinojus apie vykdytą apklausą, ne-
sant jo valios dėl nuolaidos dydžio apribojimo, negalima pripažinti, kad šis ūkio subjek-
tas dalyvavo antikonkurenciniuose suderintuose veiksmuose vien tik remiantis minėtu 
nereagavimo argumentu.

234.5. Tai, kad apeliantas tyrimo laikotarpiu daugiau kaip 50 proc. atvejų taikė ki-
tokias negu 3 proc. nuolaidas, rodo, kad tai nebuvo atsitiktiniai nuolaidų taikymo atvejai, 
bet priešingai – akivaizdi nefiksuoto dydžio nuolaidų taikymo ir veikimo nesilaikant bet 
kokių tariamų apribojimų tendencija. 

234.6. Yra teisinis pagrindas perskaičiuoti UAB „Vestekspress“ skirtą baudą, ka-
dangi bauda turėtų būti skaičiuojama remiantis pajamomis iš su tariamu pažeidimu su-
sijusių prekių / paslaugų pardavimo, o ne bendrosiomis pajamomis. Būtina atsižvelgti į 
tokias svarbias aplinkybes kaip, pvz., ūkio subjekto, dalyvavusio pažeidime, kaltė, pažei-
dimo sukeltos pasekmės, pasyvus vaidmuo darant pažeidimą.

235. Pareiškėjas UAB „Baltic Tours Vilnius“ apeliaciniame skunde (53  t., 
b.  l.  34–61) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. ba-
landžio 8  d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos ta-
rybos Nutarimo dalį, susijusią su UAB „Baltic Tours Vilnius“. Nustačius, kad 
pareiškėjas pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus, prašo su-
mažinti baudą. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, iš esmės tapačiais apelianto  
UAB „Vestekspress“ argumentams.

236. Pareiškėjas UAB „Kelionių laikas“ apeliaciniame skunde (53  t., b.  l.  66–94) 
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį, 
susijusią su UAB „Kelionių laikas“. Nustačius, kad pareiškėjas pažeidė Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus, prašo sumažinti baudą. Apeliacinis skundas 
grindžiamas argumentais, iš esmės tapačiais apelianto UAB „Vestekspress“ argumentams.

237. Pareiškėjai UAB „Eturas“, UAB „Freshtravel“, UAB „Neoturas“ apeliaciniame 
skunde (53 t., b.  l. 99–112) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
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2013 m. balandžio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų UAB „Eturas“, 
UAB „Freshtravel“, UAB „Neoturas“ skundus tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grin-
džiamas šiais pagrindiniais argumentais: 

237.1. Pareiškėją UAB „Eturas“ ir kitus pareiškėjus bei trečiuosius suinteresuotus 
asmenis sieja vertikalusis santykis, o kitus pareiškėjus ir suinteresuotus asmenis, kaip 
tarpusavio konkurentus – horizontalusis santykis. Bendrosios nuolaidos kelionių parda-
vimui per E-TURAS sistemą ribojimo iki 3  proc. įvedimą sąlygojo vienašalis pareiškė-
jo UAB „Eturas“ sprendimas ir veiksmai, pagrįsti konstitucine ūkinės veiklos laisve – tai 
buvo vienašalis elgesys be kito subjekto reikalavimo. Nors byloje yra pateikti duomenys, 
kad pareiškėjui UAB „Neoturas“ buvo siųstas elektroninis laiškas su siūlymu balsuoti, 
nėra nei vieno įrodymo, kad pareiškėjas UAB „Neoturas“ būtų tą laišką gavęs, atidaręs 
ir išreiškęs savo valią – balsavęs. Be to, byloje nėra nei vieno įrodymo, kad pareiškėjui  
UAB „Freshtravel” būtų buvęs siųstas elektroninis laiškas su siūlymu balsuoti.

237.2. Pareiškėjas UAB „Neoturas“ pardavimams internetu taikė ir skelbė 3 proc. 
nuolaidą dar iki bazinės nuolaidos ribojimo įvedimo E-TURAS sistemoje 2009 m. rug-
pjūčio 27  d. įvedimo, taip formuodamas savo kainodaros politiką. Tai patvirtino prie 
skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikti rašytiniai įrodymai. 
Pareiškėjas UAB „Freshtravel“ per E-TURAS sistemą nėra pardavęs nei vienos kelionės, 
todėl nežinojo ir negalėjo žinoti apie įvestą techninį sistemos pakeitimą, nes jo neišban-
dė, juo nepasinaudojo. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo subjektyviosios pažei-
dimo pusės. Kiekvienos iš paslaugų teikimo sutarčių dėl E-TURAS sistemos, sudarytu su 
pareiškėjais UAB „Neoturas“, UAB „Freshtravel“ ir kitomis kelionių agentūromis, turinys 
buvo pareiškėjo UAB „Eturas“ komercinė paslaptis ir nebuvo atskleistas kitai kelionių 
agentūrai, t. y. ne sutarties šaliai. 

237.3. E-TURAS sistema pareiškėjams UAB „Neoturas“, UAB „Freshtravel“ buvo 
naudojama informaciniais tikslais – skirta kelionių organizatoriaus UAB „Tez Tour“ iš 
anksto organizuotų turistinių kelionių kainų ir informacijos pateikimui vartotojams. Nei 
pareiškėjo UAB „Neoturas“, nei pareiškėjo UAB „Freshtravel“ pagrindinis tikslas nebu-
vo nukreiptas vykdyti pardavimus per E-TURAS sistemą – pareiškėjas UAB „Freshtravel“ 
visas keliones pardavinėjo biure, o pareiškėjui UAB „Neoturas“ kelionių pardavimas per 
E-TURAS sistemą sudarė tik 1 proc. visų pardavimų.

237.4. Bazinė ir lojalaus kliento nuolaidos galėjo būti tarpusavyje sumuojamos, to-
dėl darytina išvada, kad klientams galėjo būti pritaikyta didesnė nei 3 proc. nuolaida. 

237.5. Teismas konstatavo, kad draudžiamas susitarimas apėmė visos Lietuvos 
Respublikos teritoriją ir tai sudarė kliūtis ekonominiam skverbimuisi (144 p.). Tačiau pir-
mosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad pagal ginčijamą Nutarimą at-
sakomybėn patrauktos kelionių agentūros, kurios neva sudarė draudžiamą susitarimą, 
sudaro tik apie 10  procentų visų Lietuvos Respublikoje veikiančių kelionių agentūrų ir 
kelionių organizatorių. 

237.6. Teismo išvados dėl pažeidimo trukmės yra nepagrįstos, padarytos neteisin-
gai įvertinus įrodymus. Teismas taip pat nepagrįstai atmetė pareiškėjo UAB „Neoturas“ 
skunde nurodytą argumentą, kad net ir tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų skaičiuoti ne-
tiesiogines pajamas, netiesioginėmis pajamomis galėjo būti laikomos pajamos už būtent 
UAB „Tez Tour“ kelionių pardavimą visais platinimo kanalais (per E-TURAS sistemą 
ir biure), kadangi per E-TURAS sistemą buvo platinamos tik UAB „Tez Tour“ kelionės. 
Teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas UAB „Freshtravel“ laikotarpiu nuo 2009  m. 
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rugpjūčio 27 d. iki 2009 m. gruodžio (ir netgi iki atsakovo nurodomo 2010 m. kovo) per 
E-TURAS sistemą nepardavė nei vienos kelionės, taigi iš atsakovo nurodomo neva atlik-
to pažeidimo, negavo jokių pajamų (faktiškai nerealizavo draudžiamo susitarimo). Todėl 
pardavimų vertės nustatymas ją skaičiuojant nuo visų pareiškėjo UAB „Freshtravel“ pa-
jamų, gautų tarpininkaujant parduodant kelionių organizatorių keliones, prieštarauja 
proporcingumo principui. Pagal Aprašo 5 punktą pajamomis, gautomis iš tiesiogiai ir 
netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, kurias ūkio subjektas gavo per da-
lyvavimo darant pažeidimą laikotarpį, galėtų būti pripažįstamos tik pajamos (su anksčiau 
aptartomis išlygomis), gautos parduodant keliones. Todėl įvertinus tai, kad pareiškėjas 
UAB „Eturas“ nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2009 m. gruodžio (ir netgi iki atsakovo ir 
teismo nurodomo 2010 m. kovo) per E-TURAS sistemą nepardavė nei vienos kelionės, 
taigi – iš neva atlikto pažeidimo negavo jokių pajamų, pardavimų vertės nustatymas ją 
skaičiuojant nuo visų UAB „Eturas“ pajamų, gautų administruojant E-TURAS sistemą, 
taip pat prieštarauja proporcingumo principui. 

237.7. UAB „Freshtravel“ nežinojo apie daromą pažeidimą, jo neinicijavo, prie jo 
neprisidėjo, pažeidimo laikotarpiu nepardavė nei vienos kelionės per E-TURAS sistemą, 
todėl tikėjo, kad tyrimas yra pradėtas ne dėl jo atliktų neteisėtų veiksmų. Dėl šios prie-
žasties pareiškėjas UAB „Freshtravel“ pagrįstai galvojo, kad informacijos nebūtina teik-
ti, nes jos ir neturėjo. Taigi bazinis baudos dydis pareiškėjo UAB „Freshtravel“ atžvilgiu 
buvo padidintas nepagrįstai. UAB „Eturas“ neinicijavo jokio susitarimo ar pažeidimo, to-
dėl bauda jam buvo ne tik paskirta, bet ir padidinta nepagrįstai. 

238. Pareiškėjas UAB „Visveta“ apeliaciniame skunde (53  t., b.  l.  116–127) prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. sprendi-
mą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Visveta“ skundą tenkinti visiškai. 
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

238.1. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2009 m. kovo 10 d. E-TURAS sis-
temoje buvo patalpinta informacija apie tai, jog UAB „Eturas“ nuo šiol sistemos naudo-
tojus apie sistemos pakeitimus, naujoves ir kt. informuos pranešimais sistemoje (spren-
dimo 69  p.). UAB „Visveta“ sutartis su UAB „Eturas“ sudaryta 2009  m. liepos 27  d. 
(skundo 1 priedas, sprendimo 50  p.). Sutarties su apeliantu 3.1. punkte nustatyta, jog 
UAB „Eturas“ apeliantą apie techninius pakeitimus turėjo informuoti raštu arba el. paštu 
(sprendimo 49 p.) Šios aplinkybės reiškia, kad apie kelionių agentūrų informavimą siste-
miniais pranešimais buvo pranešta iki sutarties su apeliantu sudarymo, o vėliau sudaryta 
sutartimi susitarta, jog apie pakeitimus bus pranešama raštu ar el. paštu. Todėl apeliantas 
neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo tikėtis ir žinoti, kad sistema bus keičiama apie 
tai pranešant sistemoje vidiniais pranešimais.

238.2. Byloje nėra įrodymų ar kitų duomenų, rodančių, kad apeliantas savo 
E-TURAS sistemos paskyroje būtų įsijungęs sistemos grafą „Informaciniai pranešimai“ 
ir sisteminį pranešimą aktyvavęs bei su juo susipažinęs, kaip ir nėra duomenų, kad pa-
reiškėjas tiriamu laikotarpiu (t. y. tarp 2009 m. rugpjūčio 27 d. ir 2010 m. kovo) turėjo 
galimybę pastebėti ir susipažinti su šiuo sisteminiu pranešimu. 

238.3. Pareiškėjas 3 proc. nuolaidos dydį nustatė po sutarties sudarymo ir tirto pa-
žeidimo laikotarpiu E-TURAS sistemoje nuolaidų apskritai nekeitė (tai įrodo pareiškėjo 
paaiškinimuose pateikta informacija (Tyrimo bylos 18 t., b.  l. 111–112), paties atsakovo 
pripažinimas, jog kelionių agentūros, kurios iki nuolaidos apribojimo taikė iki 3  proc. 
dydžio nuolaidas galbūt negalėjo akivaizdžiai pastebėti techninių pasikeitimų E-TURAS 
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sistemoje) (Nutarimo 160 p.), todėl nesant poreikio keisti nuolaidų ribas, pareiškėjui ne-
buvo poreikio jungtis prie E-TURAS sistemos; 2) pareiškėjo pasyvumas, E-TURAS sis-
temos savybių nestebėjimas ar nesidomėjimas sistema pateisinamas tuo, jog per sistemą 
buvo gauta vos 0,0025 proc. (294,50 Lt/115 549 Lt * 100 proc.) pareiškėjo pajamų ir net-
gi ši nežymi pardavimų dalis nebuvo gaunama tiesiogiai jungiantis prie E-TURAS siste-
mos – t. y. pareiškėjas elektroniniu paštu gaudavo pranešimą apie užsakytą kelionę per 
E-TURAS paieškos sistemą, kurio pagrindu atspausdindavo UAB „Tez Tour“ sistemoje 
sugeneruotą sutartį su turistu ir atlikdavo atsiskaitymo už užsakytą kelionę formalumus; 
3) protingo verslininko elgesio standartas yra susijęs su įmonės pajamų gausinimu – t. y. 
dėmesio koncentravimu į svarbiausias įmonės veiklos sritis, generuojančias didžiausią 
pajamų dalį, ir veikloje kylančių konfliktų ar problemų (kurių šiuo atveju pareiškėjas ne-
pastebėjo dėl objektyvių priežasčių), sprendimu; 4) apeliantas neturėjo didelės veiksmų 
laisvės dėl nuolaidų dydžio reguliavimo, kadangi pagal tuometinę sutartį su UAB „Tez 
Tour“ ir pareiškėjo paaiškinimų 21 punktą (18  t., b.  l.  112), pareiškėjo turimų 9  proc. 
komisinių sąskaita buvo taikoma 3  proc. nuolaida, dar 3  proc. nuo parduotos kelionės 
kainos atitekdavo UAB „Eturas“ (priedas Nr.  1, 5 1.), o likusi internetu parduodamos 
kelionės nuolaidos dalis, sudaranti vos kelis procentus, atitekdavo apeliantui; 5) nesant 
poreikio atsakovo tiriamu nuolaidų ribojimų laikotarpiu keisti nuolaidų ribas, nebuvo 
poreikio jungtis ir prie E-TURAS sistemos bei domėtis sistemos savybėmis. Visi šie ape-
lianto argumentai paaiškina, kodėl apeliantas neturėjo domėtis, nestebėjo ir nepastebėjo 
E-TURAS sistemos savybių pasikeitimo ir sisteminių pranešimų turinio, todėl logiškai 
paaiškina, kodėl pareiškėjas nežinojo apie nuolaidų ribojimus, ir kodėl negalėjo nei da-
lyvauti suderintuose veiksmuose, nei tyliai jiems pritarti, nei į juos nereaguoti, nei nuo 
jų atsiriboti, nei prisiimti su tokiais veiksmais susijusią riziką. Teismas ir atsakovas šių 
motyvų ir įrodymų net neanalizavo, nenurodė nei kad jie pagrįsti, nei kad atmestini ir 
tikslingai arba netinkamai taikydamas įrodinėjimo taisykles sprendė, kad faktinę aplin-
kybę, jog apeliantas mėgino reguliuoti nuolaidos dydį, patvirtina kiti pažeidimo elemen-
tai – t. y. žinojimas apie sisteminį pranešimą, vienodas interneto tinklapiuose integruotas 
E-TURAS sistemos vaizdas bei vienoda sistemos vaizde skelbiama informacija apie nuo-
laidos dydį. Apelianto vertinimu, šios faktinės aplinkybės su nuolaidos dydžio reguliavi-
mo faktine aplinkybe nesusijusios nei priežasties, nei pasekmės ryšiais, nei leidžia taikant 
atidaus ir rūpestingo asmens standartus daryti logišką išvadą, kad apeliantas mėgino re-
guliuoti nuolaidos dydį, todėl spręsdamas, jog ši faktinė aplinkybė įrodyta ir tampa sude-
rintų veiksmų įrodinėjimo elementu (priemone), teismas pažeidė faktinių aplinkybių įro-
dinėjimo taisykles, savo sprendimo šioje dalyje tinkamai nemotyvavo, dėl ko sprendimas 
naikintinas.

283.4. Pradinė ir tikroji UAB „700LT“ valia buvo nukreipta į mėginimus teisėtai ar 
neteisėtai paveikti konkurentą UAB „Eturas“, kad UAB „700LT“ galėtų pati konkuruoti 
naudodama panašią vystomą elektroninės prekybos sistemą. Todėl UAB „700LT“ liudiji-
mais kaip tiksliais ar teisingais, apelianto nuomone, negalima vadovautis.

283.5. Atskirų kelionių pardavimo kanalų (platinimo internetu) būdas gali būti 
vertinamas kaip sudarantis atskirą rinką. Pagal Europos Komisijos taikomų „Pagal 
Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 1 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gai-
rių“ (kuriomis vadovaujantis buvo patvirtintas ir nacionalinis baudų dydžio nustatymo 
aprašas, kuriuo vadovaujasi atsakovas, skirdamas baudas nacionaliniams ūkio subjek-
tams) 6 punktą su pažeidimu susijusio pardavimo vertės ir pažeidimo trukmės derinys 
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yra laikomas tinkama pakaitine verte, parodančia ekonominę pažeidimo svarbą ir santy-
kinę kiekvienos pažeidime dalyvaujančios įmonės reikšmę. Apeliantas iš parduotos kelio-
nės gavo 294,50 Lt pajamų, todėl paskaičiuota bauda turėtų būti 14,72 Lt.

283.6. Teismui nustačius pagrindus baudos dydį sumažinti 60 proc., teismas, ne-
tinkamai aiškindamas ir taikydamas Aprašo 4.1., 4.2., 17 bei 18 punktus, faktiškai baudos 
dydį sumažino 52 proc., todėl atitinkama teismo sprendimo dalis keistina, jeigu sprendi-
mas nebūtų panaikintas dėl anksčiau nurodytų motyvų.

283.7. Teismas pažeidė vienodo požiūrio principą, nes vienodai vertino apelian-
to, kuris nedalyvavo apklausoje dėl nuolaidos dydžio, nesusirašinėjo su kartelio iniciato-
riumi ir neturėjo duomenų apie nuolaidos apribojimą bei faktiškai nepajuto apribojimo 
poveikio, padėtį ir veiksmus konkurencijos teisės prasme ir juos prilygino tų subjektų, 
kurie dalyvavo apklausoje, susirašinėjo su kartelio iniciatoriumi, sužinojo apie sisteminį 
pranešimą apie nuolaidos ribojimą arba faktiškai pajuto apribojimus ir nesiėmė veiksmų 
atsiriboti nuo antikonkurencinio elgesio ar užkirsti jam kelio. Dėl tapačių motyvų vie-
nodo požiūrio principas buvo pažeistas ir skiriant, t. y. nediferencijuojant baudų, skiria-
mų apeliantui ir tiems konkurentams, kurie išreiškė valią dėl nuolaidos ribojimų, arba 
žinodami apie ribojimus tyliai ar neveikimu prisijungė prie suderintų veiksmų. Apelianto 
nuomone, apeliacinės instancijos teismui nepripažinus, jog buvo pažeistas vienodo po-
žiūrio principas apelianto elgesį kvalifikuojant kaip suderintus veiksmus, turi būti kreip-
tasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą preliminaraus sprendimo, kuriuo reikėtų 
išsiaiškinti, ar faktinės aplinkybės, jog internetu prieinamoje kelionių užsakymo siste-
moje buvo viešinamas nuolaidos dydis ir konkurentai suprato, jog jie taiko vienodą nuo-
laidos dydį kaip ir kiti konkurentai, pakanka konkurentų elgesį vertinti kaip suderintus 
veiksmus.

284. Pareiškėjas UAB „AAA Wrislit“ apeliaciniame skunde (53  t., b.  l.  131–144) 
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „AAA Wrislit“ skundą tenkin-
ti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, iš esmės tapačiais pareiškėjo  
UAB „Visveta“ argumentams. Apeliantas UAB „AAA Wrislit“ taip pat pažymi, kad:

284.1. Atsakovo ir teismo išvadas paneigia UAB „Eturas“ direktoriaus patvirtini-
mas, jog papildomai patikslinus su asmenimis, atliekančiais E-TURAS informacinės sis-
temos priežiūrą, faktinės aplinkybės, jog UAB „AAA Wrislit“ atstovai neatidarė (neak-
tyvavo) E-TURAS sistemoje 2009  m. rugpjūčio 27  d. patalpintos žinutės, kurioje buvo 
pateikta informacija apie apklausos rezultatus, yra teisingos ir tikslios (25 t., 37 l., 9 atsa-
kymas į klausimą). 

284.2. Bylos duomenys patvirtina, kad didesnę nei 3 proc. nuolaidą apeliantas tai-
kė jau 2010 m. kovo 11 d. parduotai kelionei (3 t., b.  l. 10), kiti pareiškėjai didesnes nei  
3 procentų nuolaidas taikė tiek 2010 m. vasarį, tiek 2010 m. kovą parduotoms kelionėms 
per E-TURAS sistemą (16 t., b. l. 88, 19 t., b. l. 22). Iš šių nustatytų aplinkybių ir įrodymų 
visumos nėra pagrindo spręsti, kad 2010 m. kovo mėnesį kelionėms, parduodamoms in-
ternetu, taikoma nuolaida vis dar buvo apribota E-TURAS sistemos techninėmis priemo-
nėms, taigi šioje dalyje teismo sprendimas naikintinas kaip nepagrįstas. 

285. Pareiškėjas UAB „TopTravel“ apeliaciniame skunde (53 t., b. l. 148–158) pra-
šo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. spren-
dimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „TopTravel“ skundą tenkinti visiškai. 
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
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285.1. Skundžiamame nutarime nepagrįstai teigiama, kad visos nubaustos kelionių 
agentūros neprieštaravo E-TURAS sistemoje nustatytam nuolaidos dydžio apribojimui 
iki 3 procentų (Nutarimo 147–148 p., 165 p.). UAB „TopTravel“ skunde cituojami prieš-
taravimai, išreikšti el. paštu. Konkurencijos taryba nustatė, kad 2009 m. gruodžio mėn. 
pareiškėja liovėsi naudotis sistema. Todėl šias aplinkybes turėjo įvertinti spręsdama, ar 
kelionių agentūra prieštaravo E-TURAS sistemos pakeitimams.

285.2. Konkurencijos taryba neteisingai identifikavo pardavimų rinką ir netin-
kamai įvertino pajamas, nuo kurių skaičiuojamos baudos. UAB „TopTravel“ nesutin-
ka su Tarybos ir teismo išvada, kad Aprašas (įsigaliojęs 2012 m. vasario 20 d.) gali būti 
taikomas nustatytam pažeidimui, neva įvykdytam 2009  m. Ne įstatymu, o Vyriausybės 
nutarimu patvirtinti teisės aktai, bloginantys apelianto padėtį, negali būti taikomi. 
Apskaičiuojant baudas gali būti taikomi tik veikos padarymo metu galioję teisės aktai.

285.3. Taryba netyrė, kokias nuolaidas taikė kelionių agentūros, parduodamos 
tą pačią prekę (paslaugą) tuo pačiu metu ne per E-TURAS sistemą, o kitais kanalais. 
Teismas tiesiog sutiko su Tarybos argumentais, bet nepagrindė, kodėl galėjo paveikti 
UAB „TopTravel“ biure parduodamų kelionių kainas kitos bendrovės sistemos nustaty-
mai, kuriems UAB „TopTravel“ prieštaravo.

285.4. www.toptravel.lt svetainėje buvo paskutinės minutės pasiūlymai su įvairio-
mis nuolaidomis nuo 0 iki 12 proc.) visą įmonės veiklos laiką, tačiau dėl UAB „Eturas“ 
veiksmų internetu automatiškai užsisakyti keliones nebuvo įmanoma. Nepaisant to, buvo 
galima parašyti užklausą el. paštu, paskambinti ar užeiti į „TopTravel“ kelionių agentūrą 
ir nusipirkti kelionę su didesne nuolaida, viršijančia 3 procentus.

286. Pareiškėjas UAB „Ferona“ apeliaciniame skunde (53  t., b.  l.  161–169) prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. sprendi-
mą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Ferona“ skundą tenkinti visiškai bei 
priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nustačius, kad pareiškėjas pažeidė Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1 dalies ir SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus, prašo sumažinti baudą. 
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

286.1. UAB „Ferona“ paslaugų teikimo sutartį su UAB „Seoesem Plius“  
(UAB „Eturas“) sudarė 2008 m. lapkričio 18 d. ir buvo viena iš pirmųjų kelionių agentū-
rų, pradėjusių naudotis E-TURAS sistema. Anksčiau už UAB „Ferona“ E-TURAS siste-
ma pradėjo naudotis tik UAB „Vestekspress“ (2008 m. gegužės 14 d.) ir UAB „Megaturas“ 
(2008 m. rugsėjo 17 d.). UAB „Ferona“ sudarydama 2008 m. lapkričio 18 d. paslaugų tei-
kimo sutartį nebuvo informuota, kiek kelionių agentūrų jau naudojasi E-TURAS siste-
ma, taip pat ji niekada nebuvo informuota, kiek kelionių agentūrų vėliau prisijungė prie 
nurodytos sistemos ar kiek apskritai kelionių agentūrų ja naudojosi tariamo pažeidimo 
pradžios momentu, t. y. 2009 m. rugpjūčio 27 d.

286.2. Iš esmės Tarybos ir teismo taikytas rūpestingumo standartas (pagrįstas galė-
jimas numatyti, kad daugelis kelionių agentūrų naudojasi ta pačia sistema) suponuoja, jog 
UAB „Ferona“ atsakomybėn patraukta ne už faktinį dalyvavimą konkurenciją ribojančia-
me susitarime (tokio susitarimo egzistavimas apskritai nebuvo pagrįstas jokiais faktiniais 
duomenimis), bet vien už tai, jog neatliko tyrimo ir nenustatė, kad kartu su UAB „Eturas“ 
ir kitomis kelionių agentūromis taiko vienodus E-TURAS sistemos techninius parametrus. 
Tokia interpretacija neatitinka susitarimo, kaip šalių valios suderinimo rezultato, sąvokos.

286.3. UAB „Ferona“ nuo naudojimosi E-TURAS sistema pradžios iki nuro-
dyto apribojimo pritaikymo dienos – 2009  m. rugpjūčio 27  d. (taip pat ir iki tariamo  
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pažeidimo pabaigos dienos – 2010 m. kovo mėn.), per nurodytą sistemą (E-TURAS siste-
mą) nebuvo pardavusi nei vienos kelionės. Atsižvelgiant į tai, nurodytą apribojimą ji su-
tiko abejingai, tuo metu nesidomėjo (ir akcentuotina – neturėjo imperatyvaus pobūdžio 
pareigos domėtis), kokios kitos kelionių agentūros naudojasi E-TURAS sistema ir kaip 
jos vertina pritaikytus apribojimus.

286.4. Neginčytina tai, jog tam tikru momentu UAB „Ferona“ pastebėjo, kad 
E-TURAS sistemoje techninėmis priemonėmis UAB „Eturas“ vienašališkai nustatė kelio-
nės agentūros suteikiamos nuolaidos dydžio apribojimą. Tačiau tai pareiškėjo interneto 
svetainėje, kurioje pateikiama informacija tiesiogiai iš E-TURAS informacinės sistemos, 
neatsispindėjo, t. y. UAB „Ferona“ niekada neskelbė interneto svetainėje apie 3 proc. nuo-
laidos taikymą (priešingai nei daugelis kitų kelionių agentūrų) (sprendimo motyvuoja-
mosios dalies 129 p.). Taip pat UAB „Ferona“ niekada nedalyvavo ir jokioje komunikaci-
joje nei su UAB „Eturas“, nei su kitomis kelionių agentūromis dėl atitinkamų E-TURAS 
sistemos pakeitimų (techninių apribojimų). Kadangi susitarimas (nepriklausomai nuo jo 
sudarymo formos) savaime lemia tam tikrą šalių valios suderinamumą, nenustačius, jog 
UAB „Ferona“ atliko vienokius ar kitokius (aktyvius ar pasyvius) komunikacijos veiks-
mus, negalima daryti išvados, kad pareiškėjas derino savo valią su UAB „Eturas“ ar su 
kitomis kelionių agentūromis.

286.5. Bauda privalėjo būti skaičiuojama nuo pardavimų pajamų, gautų iš tiesio-
giai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų (t. y. poilsinių kelionių par-
davimo pajamų), o ne nuo visų įmonės pardavimo pajamų (poilsinių kelionių pardavi-
mo, bilietų pardavimo, vizų pardavimo, draudimo pardavimo pajamų). Taryba Nutarimo 
227 punkte nurodė, kad apskaičiuojant skirtinos baudos dydį nebuvo skaičiuojamos pa-
jamos už kitas paslaugas nei kelionių organizavimas (draudimas, vizų išdavimas ir pan.), 
tačiau skiriant baudą UAB „Ferona“ dėl nesuprantamų priežasčių į tai nebuvo atsižvelgta.

286.6. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Ferona“ dalyvavo pažeidime ilgiau nei 
6 mėnesius.

287. Pareiškėjas UAB „ZIP Travel“ apeliaciniame skunde (54  t., b.  l.  1–5) prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. sprendi-
mą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį, kurio-
je UAB „ZIP Travel“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 
punktą bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir UAB „ZIP Travel“ skirta bauda. 
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

287.1. UAB „ZIP Travel“ nedalyvavo nei apklausoje, nei su tuo susijusiose disku-
sijose, skirtingai nuo kai kurių kitų kelionių agentūrų, savo klientams neskelbė apie iki 
3 proc. nuolaidą per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms savo interneto svetai-
nėje, po techninių priemonių E-TURAS sistemoje koregavimo neapribojo nuolaidų par-
duodamoms kelionėms iki 3 proc. 

287.2. Tiriamu laikotarpiu naudojantis E-TURAS sistema UAB „ZIP Travel“ par-
davė 5 keliones, o 4 iš jų pritaikė didesnę kaip 3 procentų nuolaidą. Pateikti rašytiniai 
įrodymai rodo apie UAB „ZIP Travel“ valią taikyti savo klientams neribotas nuolaidas ir 
kartu valinį prieštaravimą primetamoms techninėms priemonėms. Tai, kad šis prieštara-
vimas buvo išreikštas valiniais veiksmais santykiuose su klientais, tačiau ne deklaratyviu 
pasipiktinimu E-TURAS sistemos administratoriui, jokiu būdu negali paneigti iš nurody-
tų veiksmų išplaukiančios UAB „ZIP Travel“ valios ir jos teisinės reikšmės Konkurencijos 
įstatymo 3 straipsnio 15 dalies bei 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo aspektu.
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287.3. Teismas klaidingai dėl UAB „ZIP Travel“ sprendė, kad po E-TURAS siste-
mos modifikavimo kelionių agentūros negalėjo individualiai parinkti taikomos nuolaidos 
dydžio, nes UAB „ZIP Travel“ E-TURAS sistema nesinaudojo kaip savarankišku pardavi-
mo kanalu (internetine parduotuve), kai parduodant atitinkamas paslaugas paslaugų tie-
kėjo ir kliento nesieja tiesioginis bendravimas, o visas kelionių pardavimo sutartis sudarė 
savo biure.

288. Pareiškėjas UAB „Guliverio kelionės“ apeliaciniame skunde (54 t., b. l. 29–38) 
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį, 
kurioje UAB „Guliverio kelionės“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straips-
nio 1 dalies 1 punktą bei SESV  101  straipsnio 1 dalies reikalavimus ir UAB „Guliverio 
kelionės“ skirta bauda. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

288.1. Pirmosios instancijos teismas galėjo konstatuoti draudžiamo susitarimo su-
darymą tik tuo atveju, jeigu būtų nustatęs, jog pareiškėjas ir UAB „Eturas“ bei kitos ke-
lionių agentūros iš anksto, t. y. prieš nuolaidos ribojimo nustatymą E-TURO sistemoje, 
tiesiogiai ar netiesiogiai susitarė dėl nuolaidos ribojimo ir šį nuolaidos ribojimą įgyven-
dino pasinaudodamos trečiuoju suinteresuotu asmeniu UAB „Eturas“. Tačiau pirmosios 
instancijos teismas tokių faktinių aplinkybių skundžiamame sprendime nenustatė, t.  y. 
nenustatė, kad pareiškėjas būtų tiesiogiai ar netiesiogiai bendravęs su kitomis kelionių 
agentūromis dėl nuolaidos ribojimo prieš ją nustatant. Pareiškėjas nedalyvavo jokiose 
UAB „Eturas“ vykdytose apklausose ir byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pa-
reiškėjas žinojo apie nuolaidos nustatymą E-TURAS sistemoje prieš tai, kai šį techninį 
sprendimą įdiegė UAB „Eturas“. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, 
kad pareiškėjas apskritai pradėjo naudotis E-TURAS sistema jau po to, kai techninis ap-
ribojimas buvo nustatytas. Vienintelis kelionių agentūras vienijantis faktas – naudojima-
sis E-TURAS sistema standartinėmis UAB „Eturas“ vienašališkai nustatytomis sąlygomis. 
Tačiau šio fakto nepakanka konstatuoti, jog buvo sudarytas draudžiamas susitarimas / 
derinami veiksmai tarp konkurentų – kelionių agentūrų, pažeidžiant Konkurencijos įsta-
tymo 5 straipsnio 1 dalį ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

288.2. Pareiškėjo įsitikinimu, teismo nustatytos aplinkybės, dėl kurių bauda buvo 
sumažinta, ir bendrieji teisės principai sudaro pagrindą apskritai netaikyti baudos pa-
reiškėjui. Mažindamas baudą pirmosios instancijos teismas suklydo nustatydamas bazi-
nį baudos dydį. T.  y. teismas, skaičiuodamas baudą, neteisėtai įtraukė ir pareiškėjo pa-
jamas, gautas iš pareiškėjo kaip kelionių organizatoriaus veiklos (t. y. autobusų kelionių 
organizavimo), nors pažeidimas yra susijęs išimtinai su pareiškėjo kaip kelionių agento 
veikla (t.  y. kito kelionių organizatoriaus kelionių pardavimais). Kaip konstatavo pati 
Konkurencijos taryba, pažeidimas yra išimtinai susijęs su kelionių pardavimų veikla, o ne 
kelionių organizavimo veikla.

288.3. Net ir mažindamas baudą pirmosios instancijos teismas visiškai neįverti-
no aplinkybės, jog pareiškėjas, priešingai nei kitos kelionių agentūros, naudojosi sistema 
trumpiau. Pareiškėjas pradėjo naudotis sistema tik 2009 m. rugsėjo 22 d., t. y. po mėne-
sio, kai buvo nustatytas techninis nuolaidos ribojimas ir atitinkamai Konkurencijos tary-
ba skaičiavo pažeidimo pradžią. Dėl šios priežasties pareiškėjo atveju pažeidimo laikotar-
pis turėjo būti 6 mėn., o ne 7 mėn. kaip kitų kelionių agentūrų atveju.

288.4. Pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas sumažintą baudos dydį, 
neatsižvelgė į tai, kad pažeidimas išimtinai susijęs su kelionių pardavimu E-TURAS  
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sistemoje. Teismo išvada, jog tiesiogiai su pažeidimu susijusiomis pajamomis laikytinos 
ne tik pajamos, gautos iš kelionių pardavimų internetu, bet ir pajamos, gautos iš kelionių 
pardavimų biure, nes „nurodžius kainas internete, ji paveikia kelionės, perkamos biure, 
kainą“ yra įrodymais nepagrįsta prielaida. Tai, ar kelionės kainų nustatymas internete pa-
veikė kelionės, perkamos biure, kainą, yra objektyvi aplinkybė, kuri galėjo būti nustaty-
ta, bet nebuvo nustatinėjama Konkurencijos tarybos tyrimo metu. Byloje taip pat nėra 
tokį ryšį patvirtinančių įrodymų. Mažintina bauda turėjo būti skaičiuojama išimtinai nuo 
pareiškėjo pajamų, susijusių su kelionių pardavimu per E-TURAS sistemą. Manant, kad 
būtina pareiškėją atgrasyti nuo pažeidimų ateityje (nors tokia atgrasymo būtinybė, atsi-
žvelgiant į inkriminuojamo pažeidimo pobūdį, neegzistuoja), pirmosios instancijos teis-
mas taip pat galėjo svarstyti galimybę skaičiuoti baudą maksimaliai nuo UAB „Tez Tour“ 
kelionių organizatoriaus kelionių pardavimų internetu ir biure, nes per E-TURO sistemą 
pareiškėjas platino išimtinai UAB „Tez Tour“ kelionių organizatoriaus keliones. Bet ku-
riuo atveju pareiškėjui skirtina sumažinta bauda turėjo būti daug kartų mažesnė už teis-
mo skundžiamu sprendimu nustatytą baudą.

289. Pareiškėjas UAB „Baltic Clipper“ apeliaciniame skunde (54  t., b.  l.  84–104) 
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį, 
kurioje UAB „Baltic Clipper“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 
1 dalies 1 punktą bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir UAB „Baltic Clipper“ 
skirta bauda. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, iš esmės tapačiais pareiš-
kėjo UAB „Guliverio kelionės“ argumentams, papildomai nurodoma, kad P. J. 2010  m. 
balandžio 7  d. protokole nurodyti duomenys apie tai, kad jis neva žodžiu diskutavo su 
pareiškėju, yra nepatikimi, nes jie neatitinka byloje esančių kitų įrodymų, yra netikslūs 
ir teikiami asmens, kuris teikė paaiškinimus Konkurencijos tarybos patikrinimo UAB 
„Eturas“ patalpose metu, ir kuris vėliau teikė visiškai kitokius paaiškinimus.

290. Pareiškėjas UAB „Zigzag Travel“ apeliaciniame skunde (54  t., b.  l.  162–171) 
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimo dalį, 
kurioje UAB „Zigzag Travel“ pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 
1 dalies 1 punktą bei SESV 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir UAB „Zigzag Travel“ 
skirta bauda. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, iš esmės tapačiais pareiškėjo 
UAB „Guliverio kelionės“ argumentams.

291. Pareiškėjas UAB „Kelionių gurmanai“ apeliaciniame skunde (54 t., b. l. 151–
155) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti visiškai. Apeliacinis 
skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

291.1. Teismas netinkamai nustatė, kad kelionių agentūros (taip pat ir apeliantas) 
ir bendrovė UAB „Eturas“ yra tarpusavyje konkuruojančios įmonės. Tokia teismo išvada 
prieštarauja bylos duomenims.

291.2. Atsakovas neįžvelgė UAB „Tez Tour“ veiksmuose jokių neteisėtų veiksmų, 
todėl jo atžvilgiu tyrimą nutraukė. Tačiau iš bylos konteksto yra pagrindo manyti, kad 
UAB „Eturas“ atliktas nuolaidos fiksavimas buvo iš anksto suderintas su UAB „Tez Tour“, 
nes UAB „Eturas“ neturėjo teisės vienašališkai keisti ar riboti UAB „Tez Tour“ organizuo-
jamų kelionių kainų.
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291.3. Teismo sprendimo ydingumas pasireiškia tuo, kad byloje nebuvo pa-
teikta objektyvių duomenų apie tai, kad apeliantas žinojo arba privalėjo žinoti, kas yra 
E-TURAS sistemos konkretūs naudotojai. Šiuos duomenis turėjo tik UAB „Eturas“.

291.4. Bet kuriuo atveju turėjo būti nustatytas bendros šalių valios elgtis tam tikru 
būdu pa(si)reiškimas (suderinimas), tik toks šalių susitarimas Konkurencijos įstatymo  
3 straipsnio 10 dalies prasme turėtų būti kvalifikuojamas kaip sutartis.

291.5. Pasyvus apelianto elgesys dėl vienašališkai UAB „Eturas“ primesto nuolai-
dos fiksavimo šiuo atveju negali būti laikomas SESV 101 straipsnio 1 daliai prieštaraujan-
čiais suderintais veiksmais, o sutarties nutraukimas su UAB „Eturas“ negali būti laikomas 
atsiribojimu nuo suderintų veiksmų, nes kitos kelionių agentūros nežinojo ir negalėjo bei 
neturėjo protingų galimybių sužinoti apie priimtus apelianto sprendimus, nes E-TURAS 
sistema tokių galimybių nesuteikė. Be to, apeliantui nebuvo nustatyta pareiga domėtis 
kitų agentūrų internetiniais puslapiais ir jų priimamais sprendimais.

291.6. Kelionių agentūrų kainodaroje galėjo būti suteikiamos įvairių rūšių nuolai-
dos, kurias susumavus gaunamą bendrą nuolaidą matydavo galutinis vartotojas. Tokiu 
būdu E-TURAS sistemoje fiksavus 3% bendrą nuolaidą galutinė nuolaida vartotojui ga-
lėjo varijuoti, o kelionių agentūros dėl suteiktos nuolaidos dydžio galėjo konkuruoti savo 
gaunamo komiso ribose.

291.7. Teismas pažeidimo trukmę siejo ne su objektyviu E-TURAS sistemos pa-
keitimų momentu, kuris patvirtinamas UAB „Eturas“ atstovų parodymais, o su atsakovo 
duomenų apie pareiškėjus surinkimo momentu. Pažymėtina, kad ir atsakovo vykdomo 
tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu, kelionių agentūros ir toliau taikė 
3% nuolaidą bei skelbė apie tai savo interneto puslapiuose, tačiau tai jau nebuvo vertina-
ma kaip pažeidimas.

291.8. Teismas, nustatydamas sumažintą baudos dydį, neatsižvelgė į sunkią eko-
nominę situaciją, kuri paveikė ir apeliantą. Teismo nustatyta sumažinta bauda viršija 
10 proc. apelianto 2012 m. bendrųjų metinių pajamų, todėl turėtų būti individualizuota. 
Skiriant bausmę turi būti įvertinta apelianto finansinė galia, pasyvus jo vaidmuo, ben-
dradarbiavimas su atsakovu, pažeidimo sukeltų pasekmių atitinkamai rinkai nebuvimas, 
su pažeidimu susijusios atitinkamos geografinės teritorijos plotas. Taip pat turi būti atsi-
žvelgta į tai, jog apeliantas nedalyvavo apklausoje dėl nuolaidos fiksavimo, jo padarytas 
pažeidimas pagal savo poveikį ir pasekmes yra ribotos apimties.

292. Pareiškėjas UAB „Keliautojų klubas“ pateikė atsiliepimą į Konkurencijos tary-
bos bei UAB „Kelionių akademija“, UAB „Vestekspress“ ir UAB „Megaturas“ apeliacinius 
skundus (55 t., b. l. 12–25), kuriuo prašo atmesti Konkurencijos tarybos apeliacinį skun-
dą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą palik-
ti nepakeistą. Pareiškėjas UAB „Keliautojų klubas“ remiasi pirmosios instancijos teismui 
nurodytais argumentais, taip pat nurodo:

292.1. Tik Konkurencijos tarybai priėmus Nutarimą, pareiškėjas galėjo tinkamai 
suprasti, kad jis buvo pateikęs netikslius duomenis apie pajamų išskirstymą. Siekiant iš-
taisyti susidariusią situaciją, pareiškėjas su 2012 m. liepos 13 d. skundu teismui pateikė 
patikslintus duomenis bei juos pagrindžiančius dokumentus – pareiškėjas skunde ne tik 
nurodė išskirstytą pareiškėjo pajamų struktūrą 2010 m., tačiau ir išsamiai šiuos duome-
nis pagrindė pareiškėjo išrašytomis sąskaitomis faktūromis, kurios pridėtos kaip skundo 
priedai Nr. 5-8. Teismas pagrįstai atsižvelgė į šiuos pareiškėjo teismui pateiktus duome-
nis, sumažindamas pareiškėjui paskirtą baudą, ištaisęs tiesiog techninę pareiškėjo klaidą.
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292.2. Bendradarbiavimas su Konkurencijos taryba tyrimo metu įmanomas ne tik 
realizuojant teisę savo iniciatyva (neprašomam) pateikti informaciją Konkurencijos tary-
bai, bet ir vykdant pareigą (teisėtus Konkurencijos tarybos nurodymus) pateikti infor-
maciją atliekant tyrimą. Ir tik tokiu atveju, jei ūkio subjektas nepateikia Konkurencijos 
tarybos prašomos informacijos ar ją labai vėluoja pateikti, būtų galima laikyti, kad ūkio 
subjektas „aktyviai“ nebendradarbiavo su Konkurencijos taryba.

292.3. Pareiškėjas, taip pat ir kiti ūkio subjektai pažeidime atliko pasyvų vaidmenį, 
todėl teismas pagrįstai sumažino baudos dydį, tai atitinka Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo praktiką.

293. Pareiškėjas UAB „Guliverio kelionės“ pateikė atsiliepimą į Konkurencijos ta-
rybos apeliacinį skundą (55 t., b. l. 29–34), kuriame prašo atmesti Konkurencijos tarybos 
apeliacinį skundą, kiek jis yra susijęs su UAB „Guliverio kelionės“. Remiasi apeliaciniame 
skunde išdėstytais argumentais, taip pat nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

293.1. Aptariant padėjimą Konkurencijos tarybai tyrimo metu, kaip atsakomybę 
lengvinančią aplinkybę, reikia atskirti tris teisiškai reikšmingas padėjimo Konkurencijos 
tarybai kategorijas: a)  padėjimas Konkurencijos tarybai Konkurencijos įstatymo  
38 straipsnio prasme siekiant gauti atleidimą nuo baudos; b) padėjimas Konkurencijos 
tarybai Aprašo 20–22 punktų prasme siekiant, kad būtų sumažinta skiriama bauda;  
c) padėjimas Konkurencijos tarybai tyrimo metu, kaip atsakomybę lengvinanti aplin-
kybė, numatyta Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje. Tarybos apeliaciniame 
skunde pateiktas padėjimo Konkurencijos tarybai tyrimo metu, kaip atsakomybę lengvi-
nančios aplinkybės, aiškinimas reikštų, jog takoskyra tarp Aprašo 20 ir 22 punktų bei ap-
tariamos atsakomybę lengvinančios aplinkybės būtų iš esmės panaikinta. Tai nepagrįstai 
apribotų ar net eliminuotų padėjimo Konkurencijos tarybai tyrimo metu, kaip atsakomy-
bę lengvinančios aplinkybės, tikslą bei sukurtų neprotingą ir teisinio netikrumo kupiną 
situaciją.

293.2. Pareiškėjo vaidmuo, tiksliau - jo nebuvimas, Tarybos Nutarime nustatyto ta-
riamo pažeidimo atžvilgiu aiškiai ir nedviprasmiškai iliustruoja tą faktą, kad pareiškėjas 
tiesiog nedalyvavo tariamai suderintuose veiksmuose. Taigi pirmosios instancijos teismas 
ne be pagrindo atsižvelgė į pasyvų UAB „Guliverio kelionės“ vaidmenį, kuris iš esmės pa-
sireiškė jokio vaidmens nebuvimu, tačiau teismas netinkamai kvalifikavo tokio vaidmens 
reikšmę, kadangi pareiškėjo vaidmuo suponuoja, jog jis apskritai nedalyvavo suderintuo-
se veiksmuose. Bet kokiu atveju, jei pareiškėjas būtų dalyvavęs draudžiamame susitarime, 
išdėstyti argumentai suponuoja, jog baudų individualizavimo tikslais pareiškėjo vaidmuo 
turėtų būti kvalifikuojamas kaip išimtinai pasyvus.

293.3. Konkurencijos taryba nepagrįstai sulygina du skirtingus dalykus: pažeidi-
mo – susitarimo, ribojančio konkurenciją pagal tikslą,– konstatavimą ir tam taikomus 
reikalavimus bei tokio pažeidimo sankcionavimą. Tai, kad norint nustatyti pagal tikslą 
konkurenciją ribojantį susitarimą nereikia įrodyti jo poveikio, nereiškia, kad į tokio po-
veikio nebuvimą arba jo mažareikšmį mastą, kaip susitarimo neįgyvendinimo ar pasy-
vaus vaidmens jame indikaciją, negalima atsižvelgti tinkamai individualizuojant sankciją 
už dalyvavimą pažeidime konkrečiam ūkio subjektui. Be to, atsižvelgtina į objektyvumo 
ir proporcingumo principus.

294. Pareiškėjas UAB „Zigzag Travel“ pateikė atsiliepimą į Konkurencijos tary-
bos apeliacinį skundą (55 t., b.  l. 91–96), kuriame prašo atmesti Konkurencijos tarybos  
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apeliacinį skundą, kiek jis yra susijęs su UAB „Zigzag Travel“. Atsiliepimą grindžia argu-
mentais, iš esmės tapačiais pareiškėjo UAB „Guliverio kelionės“ argumentams.

295. Pareiškėjas UAB „Baltic Clipper“ pateikė atsiliepimą į Konkurencijos tarybos 
apeliacinį skundą (56 t., b. l. 1–6), kuriame prašo atmesti Konkurencijos tarybos apeliaci-
nį skundą, kiek jis yra susijęs su UAB „Baltic Clipper“. Atsiliepimą grindžia argumentais, 
iš esmės tapačiais pareiškėjo UAB „Guliverio kelionės“ argumentams. 

296. Pareiškėjas UAB „AAA Wrislit“ (56  t., b.  l.  64–68) pateikė atsiliepimą į 
Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą, kuriame prašo atmesti Konkurencijos tarybos 
apeliacinį skundą ir iš atsakovo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Remiasi apeliaci-
niame skunde išdėstytais argumentais, taip pat nurodo šiuos pagrindinius argumentus: 

296.1. Pagal Konkurencijos įstatymo 38 straipsnį bendradarbiavimo sąlyga yra 
būtina atleidimo nuo baudos sąlyga, todėl jos taikymui reikia nustatyti aktyvius, įprasto 
informacijos teikimo ir bendradarbiavimo ribas peržengiančius atsakomybėn traukiamo 
asmens veiksmus ar asmens iniciatyvas, kurių turinys sudaro pagrindą Konkurencijos ta-
rybai atlikti tikslinį patikrinimą dėl įtariamo draudžiamo susitarimo arba yra pakankami 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir (ar) SESV 101 straipsnio pažeidimo konstatavi-
mui, ką nustatė atsakovas byloje, atleisdamas nuo baudos UAB „700LT“ (Draudžiamų su-
sitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklių 5 p., atsakovo nutarimo 
256 p.). Tuo tarpu padėjimo tyrimą atlikusiai institucijai aplinkybė kaip atsakomybę len-
gvinanti išskirta Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje, todėl jų sutapatinti nėra 
pagrindo, kadangi šių kategorijų nesiekė sutapatinti ir įstatymų leidėjas, įtvirtindamas 
jas skirtinguose įstatymo straipsniuose bei tokiu būdu siedamas jas tiek su skirtingomis 
nustatymo pasekmėmis, tiek su „skirtingo svorio“ pagalba tyrimą atliekančiai institucijai. 
Be to, pareiškėjo nuomone, jo teikti atsakymai ir paaiškinimai yra išsamesnio turinio nei 
vien tik atsakymai pagal tyrimą atliekančios institucijos paklausimus ir rodo geranorišką 
elgesį, kadangi jo teikti paaiškinimai ir atsakymai į užduotus klausimus viršija lakonišką 
ūkio subjekto reakciją, kurios turėtų įprastai sulaukti valstybės institucija, neatskleidusi 
nei informacijos rinkimo tikslo, nei jos galimo panaudojimo ateityje.

296.2. Remiasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika ir teigia, kad pasy-
vus elgesys negali leisti ūkio subjektui išvengti atsakomybės už suderintus veiksmus (t. y. 
apsiginti nuo suderintų veiksmų egzistavimo fakto), tačiau gali leisti ir yra svarbus veiks-
nys nustatant pažeidimo sunkumą ir baudos dydį.

296.3. Priešingai nei teigia atsakovas skunde, iš sprendimo turinio negalima pa-
grįstai teigti, jog tai, kad kai kurie pareiškėjai nepardavė ar pardavė mažai kelionių per 
E-TURAS sistemą, rodo jų pasyvų vaidmenį. Tokia sprendimo motyvacija greičiau reiš-
kia papildomai vertintą savarankišką aplinkybę dėl veiksmų mažareikšmiškumo (angl. 
minor role), o ne pasyvų vaidmenį charakterizuojantį požymį. Kadangi lengvinančių 
aplinkybių sąrašas nelaikomas išsamiu, tai vien tik faktas, jog aplinkybė nenurodyta sąra-
še, nėra kliūtis atsižvelgti į šią aplinkybę, jei galima įrodyti, jog minėtos įmonės padarytas 
pažeidimas yra ne toks sunkus.

296.4. Atsakovo motyvai, susiję su tuo, jog į veiksmų mažareikšmiškumą ar men-
kumą negalima atsižvelgti, nes įrodinėjamas draudžiamas susitarimas neteisėtas pagal 
tikslą, todėl poveikis neįrodinėtinas, yra argumentai skirti pažeidimo (atsakomybės) fak-
tui nustatyti, o ne baudos dydžiui identifikuoti, todėl teismo vertinimas, ar dalyvavimas 
tariamame pažeidime buvo menkas (parduota mažai ar neparduota kelionių), yra teisin-
gas ir pagrįstas individualizuojant sankciją.
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297. Pareiškėjas UAB „Visveta“ pateikė atsiliepimą į Konkurencijos tarybos apelia-
cinį skundą (56  t., b.  l. 150–156), kuriame prašo atmesti Konkurencijos tarybos apelia-
cinį skundą ir iš atsakovo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Remiasi argumentais, iš 
esmės tapačiais pareiškėjo UAB „AAA Wrislit“ argumentams, papildomai nurodo šiuos 
pagrindinius argumentus:

297.1. Tiek iš šioje byloje esančių tarpininkavimo sutarčių turinio, tiek iš sutarčių, 
sudaromų su galutiniu vartotoju, turinio matyti, jog UAB „Tez Tour“ ar kitų organizato-
rių keliones pardavinėję pareiškėjai veikė ir veikia kaip tarpininkai (kelionių organiza-
toriaus atstovai) – atitinkamai ir kelionės paketo pardavimo sutartis sudaroma ne tarp 
kelionių agento ir turisto, o tarp kelionių organizatoriaus ir turisto, todėl šiuo atveju su-
siklosto įprasti atskleisto tarpininkavimo (atstovavimo) santykiai, kurių pagrindu teisės 
ir pareigos sukuriamos kelionių organizatoriui ir turistui (Civilinio kodekso 2.133  str. 
1  d.). Įgyvendinant tokią sutartį, šalys (būtent turistas ir kelionių organizatorius) gau-
na ir ekonominį sutarties turinį – t. y. organizuotą turistinę kelionę bei atlyginimą už ją. 
Tačiau kelionės pardavimo agentas (tarpininkas) gauna tik atlygį už suteiktą tarpinin-
kavimo (turisto pritraukimo, sutarties įforminimo ir informacijos suteikimo) paslaugą, 
todėl kelionės agento veikloje suteiktos paslaugos ekonominis turinys tėra tarpininka-
vimo paslaugos kaina, o ne kelionės paketo kaina. Priešingai nei subtiekimo (paslaugų 
subteikimo) ar komiso sutartyse (kuo rėmėsi pareiškėjas Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A858-294/2011), kelionės agentas 
neįgyja nuosavybės į kelionės paketą ir jo neperparduoda turistui bei nesudaro sandorio 
savo vardu, todėl kelionės agentas (tarpininkas) neturi pagrindo deklaruoti, kad pats įsi-
gijo ir vėliau perpardavė kelionės paketą turistui, o jeigu vis dėlto deklaruoja – klaidin-
gas ūkinės operacijos deklaravimas nekeičia tikrojo ekonominio ūkinių operacijų turinio. 
Pareiškėjas taip pat jas buvo apskaitęs netiksliai, todėl taisydamas klaidas, keitė finansinių 
ataskaitų rinkinį, jį teikė Juridinių asmenų registrui ir kartu su skundu – teismui (skundo 
5 priedas). Pareiškėjo nuomone, pardavimų pajamos neturi priklausyti nuo to, kada atsa-
komybėn traukiamas asmuo ištaiso finansinės apskaitos klaidas (t. y. ar taisymus atlieka 
konkurencijos tarybos tyrimo metu, ar jau pasibaigus tyrimui ir priėmus nutarimą), to-
dėl ir skirtos baudos skaičiavimų pagrįstumas gali būti kvestionuojamas ir peržiūrimas 
teismo tvarka, jeigu tai nulėmė klaidų taisymai. 

297.2. Tai, jog pelno (nuostolio) ataskaitoje turi būti atspindimos pardavimo pa-
jamos, kurios yra ekonominės naudos padidėjimas ir jog pardavimo pajamų dydis pri-
klausė nuo to, kokį buhalterinės apskaitos tvarkymo modelį pasirinko ūkio subjektas, 
pripažįsta ir atsakovas skundo 6 lape nurodydamas atitinkamas 3 verslo apskaitos stan-
darto taisykles bei 7 lape nurodydamas, kad iš esmės „pardavimo pajamos“ šioje byloje 
buvo nuo ūkio subjekto pasirinkimo priklausantis rodiklis. Pardavimo pajamas vertinant 
taip, kaip atsakovas apeliaciniame skunde siekia kad jos būtų vertinamos, būtų pažeidžia-
mas lygiateisiškumo principas, kadangi vieni ūkio subjektai ekonomine prasme dėl savo 
buhalterinės apskaitos tvarkymo klaidų nukentėtų labiau nei kiti, kurie, patyrę mažesnius 
praradimus, atitinkamai atsidurtų geresnėje konkurencinėje padėtyje.

297.3. Pareiškėjas savo finansinės atskaitomybės dokumentus yra pateikęs regis-
tro tvarkytojui teisės aktų nustatyta tvarka, todėl jų patikimumu abejoti nėra pagrindo. 
Pareiškėjo skundo 6 priede pateikti pajamų išskaidymo dokumentai sutampa su bendro-
siomis finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytomis pardavimo pajamomis ir 
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atspindi pareiškėjo kiekvieno mėnesio pajamas bei yra pagrįsti buhalterinės apskaitos do-
kumentais, kurių nuorašus pareiškėjas gali pateikti atsakovo ar teismo prašymu.

297.4. Atsakovo prašymas skirti papildomą baudą pareiškėjui už nebendradarbia-
vimą, viena vertus, yra už skundžiamo nutarimo teisėtumo patikros ribų išeinantis rei-
kalavimas, kadangi tokios baudos atsakovas ginčijamu nutarimu pareiškėjai neskyrė ir 
atitinkamo baudos didinimo nutarime nemotyvavo, kita vertus, yra reikalavimas nena-
grinėtinas apeliacinės instancijos teisme, kadangi nebuvo reikštas pirmosios instancijos 
teisme, todėl su tuo susiję argumentai ir motyvai atmestini Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 130 straipsnio 5 dalies pagrindu. 

298. Pareiškėjas UAB „TopTravel“ pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus 
(56  t., b.  l.  158–163) ir prašo panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimą bei Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2013  m. balandžio 8  d. sprendimą. Pareiškėjas  
UAB „TopTravel“ remiasi argumentais, išdėstytais apeliaciniame skunde, taip pat nurodo 
šiuos pagrindinius argumentus:

298.1. Sutinka su pateiktais apeliaciniais skundais (taip pat ir Konkurencijos tary-
bos), kiek juose tvirtinama, kad pirmosios instancijos teisme nebuvo tinkamai nustatytos 
faktinės aplinkybės, todėl mano, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. 
balandžio 8 d. sprendimas turi būti panaikintas.

298.2. Pritaria UAB „Guliverio kelionės“ argumentams, kad kelionių agentūros tie-
siogiai ar netiesiogiai tarpusavyje nebendravo dėl nuolaidos ribojimo prieš ją įdiegiant.

298.3. Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas turėjo aiškintis skir-
tingų kelionių agentūrų tikslus dalyvaujant UAB „Eturas“ administruojamoje sistemoje ir 
skirtingų kelionių agentūrų galimybes konkuruoti nuolaidomis, kadangi didžiosios kelio-
nių agentūros nebuvo suinteresuotos nuolaidos ribojimo nustatymu.

299. Pareiškėjas UAB „Ferona“ pateikė atsiliepimus į pareiškėjų UAB „Baltic 
Tours Vilnius“, UAB „Eturas“, UAB „Freshtravel“, UAB „Neoturas“, UAB „Vestekspress“,  
UAB „Visveta“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Daigera“, UAB „Megaturas“,  
UAB „AAA Wrislit“, UAB „Litamicus“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Travelonline 
Baltics“, UAB „Top Travel“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Baltic Clipper“,  
UAB „Zigzag Travel“, UAB „Guliverio kelionės“ apeliacinius skundus ir prašo juos tenkin-
ti. Pareiškėjas UAB „Ferona“ taip pat pateikė atsiliepimą į atsakovo Konkurencijos tarybos 
apeliacinį skundą (56 t., b. l. 97–101, 127–134, 136–139, 141–144), jame išdėstė argumen-
tus, iš esmės tapačius argumentams, nurodytiems pareiškėjo UAB „Ferona“ apeliaciniame 
skunde. 

300. Pareiškėjas UAB „Megaturas“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjų apeliacinius 
skundus (56 t., b.  l. 122–126) ir prašė juos tenkinti. Taip pat nurodė šiuos pagrindinius 
argumentus:

300.1. Individualizuodamas ir perskaičiuodamas baudą, pirmosios instancijos teis-
mas neatsižvelgė į tai, kad apeliantas nėra ir nebuvo draudžiamo susitarimo iniciatorius, 
savarankiškai nesiekė ir neįgyvendino konkurenciją ribojančių veiksmų, bendradarbia-
vo su Taryba tyrimo metu. Teismas, apskaičiuodamas baudą, neįvertino ir neatskyrė kitų 
paslaugų pardavimų vertės.

300.2. Įvertindamas įrodymus teismas neatsižvelgė į tai, kad dėl kai kurių kon-
kurencijos įstatymo nuostatų požymių ypatumo galbūt gali būti darytina išvada dėl jų 
menamo dalinio pažeidimo, tačiau, net ir įžvelgiant apeliantų veikoje atskirų, iš esmės 
epizodinių, inkriminuojamų konkurencijos nuostatų pažeidimo požymių, padarytos 
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veikos pavojingumas dėl savo apimties nėra didelis ir nesiekia tokio laipsnio, dėl ku-
rio būtų tikslinga kaltininkus bausti tokio dydžio bauda, kuri iš esmės reiškia dalies jų 
likvidavimą.

300.3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė prašymus dėl galimo krei-
pimosi į Teisingumo Teismą ir Europos Komisiją.

301. Pareiškėjas UAB „Vestekspress“ pateikė atsiliepimą į Konkurencijos tarybos 
apeliacinį skundą (56 t., b. l. 165–171), kuriame prašo atsakovo apeliacinį skundą atmes-
ti ir tenkinti pareiškėjo UAB „Vestekspress“ apeliaciniame skunde nurodytus prašymus. 
Remiasi pagrindiniais argumentais, nurodytais apeliaciniame skunde, akcentuoja, jog 
paskirta bauda nėra proporcinga ir teisinga bei turėtų būti perskaičiuota, remiantis pa-
jamomis, gautomis iš su tariamu pažeidimu susijusių prekių/paslaugų pardavimo, o ne 
bendrosiomis pajamomis.

302. Pareiškėjas UAB „Baltic Tours Vilnius“ pateikė atsiliepimą į Konkurencijos 
tarybos apeliacinį skundą (56 t., b. l. 173–179), kuriame prašo atsakovo apeliacinį skun-
dą atmesti ir tenkinti pareiškėjo UAB „Baltic Tours Vilnius“ apeliaciniame skunde nu-
rodytus prašymus. Remiasi pagrindiniais argumentais, iš esmės tapačiais pareiškėjo 
UAB „Vestekspress“ atsiliepime į Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą nurodytiems 
argumentams. 

303. Pareiškėjas UAB „Kelionių laikas“ pateikė atsiliepimą į Konkurencijos tarybos 
apeliacinį skundą (56 t., b. l. 180–186), kuriame prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti 
ir tenkinti pareiškėjo UAB „Kelionių laikas“ apeliaciniame skunde nurodytus prašymus. 
Remiasi pagrindiniais argumentais, iš esmės tapačiais pareiškėjo UAB „Vestekspress“ atsi-
liepime į Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą nurodytiems argumentams. 

304. Atsakovas Konkurencijos Taryba pateikė atsiliepimą į apeliacinius skun-
dus (57  t., b.  l.  1–24) ir prašo atmesti pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“, UAB „Baltic 
Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB  „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „Ferona“,  
UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių 
gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, 
UAB „Toptravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“,  
UAB „Zigzag Travel“, UAB „ZIP travel“ apeliacinius skundus kaip nepagrįstus bei tenkin-
ti Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą – pripažinti Konkurencijos tarybos 2012 m. 
birželio 7 d. nutarimą Nr. 2S-9 visa apimtimi pagrįstu ir teisėtu. Atsiliepimas į apeliaci-
nius skundus grindžiamas argumentais, nurodytais pirmosios instancijos teismui pateik-
tame atsiliepime į skundus, taip pat apeliaciniame skunde. Konkurencijos taryba taip pat 
akcentuoja šiuos pagrindinius argumentus: 

304.1. Kiekvienos kelionių agentūros svetainėje esančiame E-TURAS sistemos 
„lange“, kurio nekontroliavo ir neturėjo galimybės keisti pati kelionių agentūra, atsi-
rado užrašas „Užsisakykite kelionę internetu ir gaukite papildomą 3% nuolaidą!“. Taigi 
net neprisijungusi prie E-TURAS sistemos, o tiesiog aplankiusi savo internetinį puslapį, 
kelionių agentūra savo nuosavoje interneto svetainėje galėjo matyti užrašą apie taikomą 
nuolaidą, nors pati tokio ten nepatalpino. Natūralu, kad kelionių agentūroms, E-TURAS 
sistemos naudotojoms, turėjo kilti klausimas, kas ir dėl kokių priežasčių tokį informacinį 
– reklaminį pranešimą įkėlė į jų interneto svetaines.

304.2. Nors E-TURAS sistemą kelionių agentūros įsigydavo individualiai, ver-
tinant su UAB „Eturas“ pasirašomos sutarties sąlygas, jos būdavo perspėjamos, kad 
E-TURAS sistema yra ne individualus, bet bendrai administruojamas produktas  



310

I. Administracinių teismų praktika

(paslauga), kuriuo savo veikloje taip pat naudojasi ir kitos kelionių agentūros, dėl ko ki-
tos agentūros taip pat gali patirti bendras atitinkamas šios sistemos veiklos pasekmes.

304.3. Kelionių agentūroms neprireikė organizuoti susitikimų, kuriuose galėtų tie-
siogiai suderinti savo veiksmus, kadangi E-TURAS sistema bei jos teikiamos vienodos 
visoms kelionių agentūroms naudojimosi sąlygos sudarė galimybę net be tiesioginio kon-
takto suderinti valią dėl nuolaidos apribojimo. Taigi atmestini pareiškėjų (pavyzdžiui, 
UAB „Eturas“, UAB „Freshtravel“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Megaturas“ ir kt.) argu-
mentai, neva Konkurencijos taryba įrodinėjo informacijos keitimąsi per centrinį subjek-
tą (angl. hub-and-spoke collusion, taip pat – A-B-C modelis), kadangi, kaip paaiškinta ir 
pirmiau, nors UAB „Eturas“ ir nebuvo kelionių agentūrų konkurentas bei pats neparda-
vinėjo kelionių, tačiau jos administruojamos sistemos nariai, pasinaudodami E-TURAS 
sistemos savybėmis (vienodumu, techniniais nustatymais ir kt.), suderino savo veiksmus 
dėl nuolaidos kelionėms, parduodamoms per sistemą, ribos. 

304.4. Atmestinas argumentas, kad UAB „TopTravel“ direktorius išreiškė priešta-
ravimą elektroniniame susirašinėjime su UAB „Eturas“ direktoriumi. Atkreiptinas dė-
mesys, kad pareiškėjo cituojamas susirašinėjimas vyko 2009  m. birželio 3  d., t.  y. likus 
beveik 3 mėnesiams iki nuolaidos apribojimo, todėl negali būti laikomas prieštaravimo 
išreiškimu veiksmams, kurie dar nebuvo atlikti. Bet kokiu atveju, netgi išreiškus nepasi-
tenkinimą dėl nuolaidos ribojimo sistemos administratoriui UAB „Eturas“ ir nepavykus 
rasti sprendimo, pareiškėjas taip pat galėjo kreiptis į Konkurencijos tarybą, kaip tai pa-
darė UAB „700LT“. Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad vertindama dalyvavimo pažeidi-
me trukmę, Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, kad 2010 m. sausio mėnesį pareiškėjas  
UAB „TopTravel“ nutraukė bendradarbiavimą su UAB „Eturas“, todėl nustatė, kad šio 
pareiškėjo dalyvavimo pažeidime trukmė buvo 4 mėnesiai. Sutarties su UAB  „Eturas“ 
nutraukimas, praėjus daugiau nei 3 mėnesiams po nuolaidos apribojimo veiksmų, ne-
gali būti siejamas su prieštaravimo nuolaidos ribojimui išreiškimu ir vertinamas kaip 
atsiribojimas nuo pažeidimo. Be to, pažymėtina, kad aplinkybė, jog UAB „TopTravel“ 
nutraukė sutartį su UAB „Eturas“, dėl ko pareiškėjo dalyvavimas pažeidime buvo trum-
pesnis nei kitų kelionių agentūrų, buvo įvertinta atskirai, skaičiuojant pažeidimo tru-
kmę. Atsižvelgus, kad santykius su UAB „Eturas“ pareiškėjas UAB „TopTravel“ nutraukė 
2010 m. sausio mėnesį, jo dalyvavimo pažeidime trukmė buvo skaičiuota kaip 4 mėne-
siai, o ne imant visą nuolaidos apribojimo laikotarpį – 7 mėnesius.

304.5. Pareiškėjų argumentai, kad buvo būtina išsami UAB „Tez Tour“ vaidmens 
analizė, kadangi šio kelionių organizatoriaus kelionės parduodamos per E-TURAS sis-
temą, yra nepagrįsti. Tyrimo metu nebuvo rasta duomenų, kad kelionės organizatorius 
UAB „Tez Tour“ būtų inicijavęs, dalyvavęs ar kitaip prisidėjęs prie konkrečios nuolaidos, 
kuri buvo nagrinėjama Konkurencijos tarybos Nutarime, dydžio ribų nustatymo. Taip 
pat reikia pažymėti, kad UAB „Eturas“ 2010  m. gegužės 20  d. rašte Konkurencijos ta-
rybai nurodė, kad „nuo E-TURAS kelionių paieškos sistemos veikimo pradžios per šią 
sistemą yra platinamos kelionių organizatorių UAB „Tez Tour“, „Starlholidays“, „Oasis“, 
„Topturas“, „Guliverio kelionės“, „Zelesa“, „Kauno grūda“ iš anksto organizuotos turisti-
nės kelionės“. Taigi, kaip galima spręsti iš paties sistemos administratoriaus pareiškimų, 
E-TURAS nebuvo išskirtinai UAB „Tez Tour“ kelionių pardavimui skirta platforma.

304.6. Pasisakant dėl kelionių agentūrų santykių su UAB „Eturas“ ir šios ben-
drovės veiklos, pažymėtina, kad šio ūkio subjekto vaidmuo Nutarime vertintas atskirai,  
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atsižvelgiant į jo veiklos specifiką (Nutarimo 7.1.2 d.). Nei Nutarime, nei teismo sprendime 
nėra teigiama, kad UAB „Eturas“ yra laikomas kelionių agentūrų konkurentu, tačiau įver-
tinta, kad nors UAB „Eturas“ nevykdo veiklos atitinkamoje rinkoje ir organizuotų kelio-
nių nepardavinėja, vis dėlto jo vykdoma veikla yra tiesiogiai susijusi su kelionių agentūrų, 
parduodančių keliones internetu, veikla. Nepaisant to, kad UAB „Eturas“ nevykdo kelionių 
pardavimo veiklos ir nėra kelionių agentūrų konkurentas, tai nepaneigia Konkurencijos ta-
rybos padarytų išvadų, kad tarp kelionių agentūrų buvo derinami veiksmai, pasinaudojant 
būtent UAB „Eturas“ administruojama sistema. Konkurentų susitarimas nereiškia, kad kiti 
susitarime dalyvavę (nagrinėjamu atveju – veiksmus derinę), bet tiesiogiai nesantys konku-
rentais ūkio subjektai negali būti pripažinti padarę pažeidimą, ypač jeigu jų vaidmuo susita-
rimo (suderintų veiksmų) mechanizme rodo, kad jie tiesiogiai dalyvavo, o šiuo atveju, kaip 
nustatyta Nutarime – ir inicijavo veiksmų dėl taikytinos nuolaidos dydžio derinimą.

304.7. Atsižvelgdama į tai, kad tyrimo metu nei UAB „Eturas“, nei kelionių agentū-
ros nepateikė aiškių įrodymų, patvirtinančių, kada buvo panaikintas nuolaidos apriboji-
mas E-TURAS sistemoje, taip pat nepateikė įrodymų, kad tokiam nuolaidos apribojimui 
buvo išreikštas prieštaravimas, Konkurencijos taryba rėmėsi tyrimo metu surinkta infor-
macija apie E-TURAS sistemos atitinkamų pakeitimų nustatymą ir jų pašalinimą bei in-
formacija apie kelionių agentūrų naudojimosi šia sistema trukmę nuolaidos apribojimo 
laikotarpiu.

304.8. Dėl pareiškėjo UAB „Litamicus“ argumentų nurodo, kad Konkurencijos 
taryba 2010  m. gruodžio 23  d. raštu Nr.  (2.1-23)6V-2516 kreipėsi į pareiškėją  
UAB „Litamicus“, be kita ko, prašydama nurodyti, nuo kada pareiškėjas naudojasi 
E-TURAS sistema bei pateikti sutarties su UAB „Eturas“ kopiją. Pareiškėjas atsakyme 
nurodė, kad E-TURAS sistema naudojasi nuo 2009  m. liepos 24  d. Taip pat atkreipti-
nas dėmesys, kad Konkurencijos tarybos 2012  m. balandžio 7  d. atlikto patikrinimo  
UAB „Eturas“ patalpose metu buvo rasta sutartis, 2009 m. rugpjūčio 26 d. sudaryta tarp 
UAB „Litamicus“ ir UAB „Eturas“ dėl naudojimosi E-TURAS sistema.

IV.

305. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartimi 
nagrinėjamoje byloje kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą prašydamas priimti 
prejudicinį sprendimą šiais klausimais: 

305.1. Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalis turėtų 
būti aiškinama taip, kad ūkio subjektams dalyvaujant tokioje, kaip apibūdinta šioje bylo-
je, bendroje informacinėje sistemoje, Konkurencijos tarybai įrodžius, kad šioje sistemo-
je buvo patalpintas sisteminis pranešimas apie nuolaidų ribojimą ir nustatytas techninis 
ribojimas įvesti nuolaidos dydį, gali būti taikoma prezumpcija, kad šie ūkio subjektai 
žinojo ar privalėjo žinoti apie informacinėje sistemoje patalpintą sisteminį pranešimą, 
ir, neprieštaraudami taikomam nuolaidos ribojimui, išreiškė nebylų sutikimą apriboti 
kainų nuolaidas, todėl jiems gali būti taikoma atsakomybė dėl veiksmų derinimo pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalį?

305.2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą yra neigiamas, į kokius faktorius turėtų 
būti atsižvelgiama sprendžiant, ar ūkio subjektai, dalyvaujantys bendroje informacinėje 
sistemoje tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, suderino savo veiksmus SESV 
101 straipsnio 1 dalies prasme?
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V.

306. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2016 m. sausio 21 d. prejudiciniame 
sprendime pažymėjo, kad atsakymas į klausimą, ar vien pranešimo, kaip antai nagrinė-
jamo pagrindinėje byloje, išsiuntimas, atsižvelgiant į visas prašymą priimti prejudicinį 
sprendimą pateikusiam teismui žinomas aplinkybes, gali būti pakankamas įrodymas sie-
kiant nustatyti, kad jo adresatai susipažino ar turėjo susipažinti su jo turiniu, neišplau-
kia iš sąvokos „suderinti veiksmai“ ir nėra neatsiejamai su ja susijęs. Iš tiesų šį klausimą 
reikia laikyti susijusiu su įrodymų vertinimu ir su reikalaujamu įrodinėjimo standartu, 
todėl pagal procesinės autonomijos principą ir, nepažeidžiant lygiavertiškumo ir veiks-
mingumo principų, jam taikoma nacionalinė teisė. Vis dėlto pagal veiksmingumo prin-
cipą reikalaujama, kad nacionalinės nuostatos, reglamentuojančios įrodymų vertinimą 
ir reikalaujamą įrodinėjimo standartą, nepadarytų Sąjungos konkurencijos taisyklių 
įgyvendinimo neįmanomo arba pernelyg sudėtingo, visų pirma nekenktų veiksmingam 
SESV 101 ir 102 straipsnių taikymui (šiuo klausimu žr. Sprendimo Pfleiderer, C-360/09, 
EU:C:2011:389, 24 punktą).

307. ESTT nurodė, kad, remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo prakti-
ka, daugeliu atvejų išvadą apie suderintus veiksmus ar susitarimą reikia daryti remian-
tis tam tikru kiekiu sutapimų ir požymių, kurie, įvertinti kartu, ir, nesant kitokio logiš-
ko paaiškinimo, gali būti konkurencijos taisyklių pažeidimo įrodymas (šiuo klausimu  
žr. Sprendimo Total Marketing Services / Komisija, C-634/13 P, EU:C:2015:614, 26 punk-
tą ir nurodytą teismo praktiką). Todėl pagal veiksmingumo principą reikalaujama, kad 
Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimą būtų galima įrodyti ne tik tiesioginiais įrody-
mais, bet ir remiantis duomenimis, su sąlyga, kad jie yra objektyvūs ir nuoseklūs.

308. ESTT pažymėjo, kad nekaltumo prezumpcija yra bendrasis Sąjungos tei-
sės principas, kuris šiandien įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
48 straipsnio 1 dalyje (šiuo klausimu žr. Sprendimo E.ON Energie / Komisija, C-89/11 
P, EU:C:2012:738, 72 punktą) ir kurio valstybės narės privalo laikytis įgyvendinda-
mos Sąjungos konkurencijos teisę (šiuo klausimu žr. Sprendimo VEBIC, C-439/08, 
EU:C:2010:739, 63 punktą ir Sprendimo N., C-604/12, EU:C:2014:302, 41 punktą). 
Nekaltumo prezumpcijai prieštarautų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio 
teismo išvada, kad suinteresuotosios kelionių agentūros turėjo žinoti pagrindinėje byloje 
nagrinėjamo pranešimo turinį, padaryta remiantis vien jo išsiuntimo faktu. Tačiau ne-
kaltumo prezumpcijai neprieštarautų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio 
teismo sprendimas, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo išsiuntimo faktu, at-
sižvelgiant į kitus objektyvius ir nuoseklius požymius, galima grįsti prezumpciją, kad pa-
grindinėje byloje dalyvaujančios kelionių agentūros nuo šio pranešimo išsiuntimo datos 
žinojo jo turinį, paliekant šioms kelionių agentūroms galimybę ją nuginčyti. Kalbėdamas 
apie šį nuginčijimą, ESTT pažymėjo, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas negali reikalauti perteklinių ar neįmanomų veiksmų. Pagrindinėje byloje daly-
vaujančios kelionių agentūros turi turėti galimybę nuginčyti prezumpciją, kad nuo pa-
grindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo išsiuntimo datos žinojo jo turinį, pavyzdžiui, 
įrodydamos, jog negavo šio pranešimo, nesusipažino su atitinkama skiltimi arba susipa-
žino su ja tik praėjus tam tikram laikui po išsiuntimo (38–41 punktai).

309. Antra, kiek tai susiję su suinteresuotųjų kelionių agentūrų dalyvavimu atlie-
kant suderintus veiksmus, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį, viena 
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vertus, ESTT priminė, jog taikant šią nuostatą sąvoka „suderinti veiksmai“, be suintere-
suotųjų įmonių veiksmų suderinimo, apima elgesį rinkoje po šio suderinimo ir priežas-
tinį šių dviejų elementų ryšį (Sprendimo Dole Food ir Dole Fresh Fruit Europe / Komisija, 
C-286/13 P, EU:C:2015:184, 126 punktas ir nurodyta teismo praktika). Kita vertus, ESTT 
pažymėjo, kad pagrindinei bylai, kaip matyti iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą 
pateikusio teismo konstatuotų aplinkybių, būdinga tai, kad nagrinėjamos informacinės 
sistemos administratorius nusiuntė pranešimą dėl šioje sistemoje dalyvaujančių kelionių 
agentūrų bendrų antikonkurencinių veiksmų, kad su šiuo pranešimu buvo galima susi-
pažinti tik nagrinėjamos informacinės sistemos skiltyje „informaciniai pranešimai“ ir 
kad kelionių agentūros nepateikė aiškaus atsakymo į jį. Po šio pranešimo išsiuntimo buvo 
nustatytas techninis apribojimas, kuriuo šioje sistemoje pateikiamiems užsakymams gali-
mos taikyti nuolaidos buvo apribotos iki 3 %. Nors šis apribojimas neužkirto kelio atitin-
kamoms kelionių agentūroms taikyti savo klientams didesnes nei 3 % nuolaidas, vis dėlto 
jis lėmė būtinumą atlikti papildomus techninius formalumus norint tai padaryti. ESTT 
nurodė, kad šios aplinkybės gali įrodyti kelionių agentūrų, žinojusių pagrindinėje bylo-
je nagrinėjamo pranešimo turinį, veiksmų derinimą ir jas galima pripažinti nebyliai pri-
tarusiomis bendriems antikonkurenciniams veiksmams, jeigu taip pat bus nustatyti kiti 
du suderintų veiksmų sudėties elementai. Atsižvelgiant į tai, kaip prašymą priimti preju-
dicinį sprendimą pateikęs teismas vertins įrodymus, bus galima preziumuoti, kad kelio-
nių agentūra dalyvavo atliekant suderintus veiksmus nuo to momento, kai susipažino su 
pranešimo turiniu. Priešingai, jei neįmanoma įrodyti, kad kelionių agentūra žinojo apie 
minėtą pranešimą, jos dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus negalima grįsti vien pa-
grindinėje byloje nagrinėjamoje sistemoje nustatyto techninio apribojimo buvimu, jeigu 
remiantis kitais objektyviais ir nuosekliais požymiais neįrodyta, kad ji nebyliai pritarė an-
tikonkurenciniams veiksmams.

310. Trečia, ESTT pažymėjo, kad kelionių agentūra gali nuginčyti dalyvavimo atlie-
kant suderintus veiksmus prezumpciją, jeigu įrodys, kad viešai atsiribojo nuo šių veiksmų 
arba pranešė apie juos administracinėms institucijoms. Be to, pagal Teisingumo Teismo 
praktiką tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai nebuvo dalyvavimo slap-
tuose susitikimuose, viešas atsiribojimas ar pranešimas administracinėms institucijoms 
nėra vienintelės priemonės, kuriomis galima paneigti įmonės dalyvavimo darant pažei-
dimą prezumpciją, ir šiuo tikslu taip pat galima pateikti kitų įrodymų (šiuo klausimu žr. 
Sprendimo Total Marketing Services / Komisija, C-634/13 P, EU:C:2015:614, 23 ir 24 punk-
tus). Dėl vertinimo, ar suinteresuotosios kelionių agentūros viešai atsiribojo nuo pagrindi-
nėje byloje nagrinėjamų suderintų veiksmų, ESTT pažymėjo, kad, esant tokioms ypatin-
goms aplinkybėms, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, negalima reikalauti, kad atsiriboti 
ketinanti kelionių agentūra apie tai pareikštų visiems konkurentams, kuriems buvo skirtas 
pagrindinėje byloje nagrinėjamas pranešimas, nes ši agentūra faktiškai negali žinoti visų tų 
adresatų. Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas gali 
pripažinti, kad minėtą prezumpciją galima paneigti E-TURAS sistemos administratoriui 
skirtu aiškiu ir nedviprasmiškai išreikštu prieštaravimu. Kalbėdamas apie galimybę paneigti 
dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus prezumpciją kitais įrodymais nei viešas atsiribo-
jimas ar pranešimas administracinėms institucijoms, ESTT pažymėjo, kad, esant tokioms 
aplinkybėms, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, priežastinio ryšio tarp veiksmų derini-
mo ir jį atliekant dalyvavusių įmonių elgesio rinkoje prezumpciją galima būtų paneigti įro-
džius, kad sistemingai buvo taikyta nustatytą ribą viršijanti nuolaida.
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Teisėjų kolegija

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

Dėl faktinių aplinkybių

311. Byloje ginčas kilo dėl Tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9, ku-
riuo pareiškėjai UAB „Eturas“, UAB „AAA Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Baltic 
Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, 
UAB „Grand Voyage“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų 
klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių lai-
kas“, UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas tra-
vel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“,  
UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ pripažinti pažeidę Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 
1 dalies reikalavimus, ir jiems skirtos baudos, teisėtumo.

312. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundus tenkino iš dalies – pakei-
tė Konkurencijos tarybos 2012  m. birželio 7  d. nutarimo Nr.  2S-9 rezoliucinės dalies  
2 punktu UAB „Daigera“ paskirtą baudą ir sumažino ją iki 38 046 Lt, UAB „Eturas“ pa-
skirtą baudą sumažino iki 41 552 Lt, UAB „AAA Wrislit“ paskirtą baudą sumažino iki 
172 200 Lt, UAB „Aviaeuropa“ paskirtą baudą sumažino iki 747 Lt, UAB „Baltic Clipper“ 
paskirtą baudą sumažino iki 74  229  Lt, UAB „Baltic Tours Vilnius“ paskirtą baudą su-
mažino iki 53  755  Lt, UAB „Grand Voyage“ paskirtą baudą sumažino iki 1  043  Lt,  
UAB „Freshtravel“ paskirtą baudą sumažino iki 7 348 Lt, UAB „Guliverio kelionės“ pa-
skirtą baudą sumažino iki 335  564  Lt, UAB „Kalnų upė“ paskirtą baudą sumažino iki 
4 289 Lt, UAB „Keliautojų klubas“ paskirtą baudą sumažino iki 2 803 Lt, UAB „Kelionių 
akademija“ paskirtą baudą sumažino iki 198  774  Lt, UAB „Kelionių gurmanai“ pa-
skirtą baudą sumažino iki 7  736  Lt, UAB „Kelionių laikas“ paskirtą baudą sumažino 
iki 54  677  Lt, turizmo UAB „Litamicus“ paskirtą baudą sumažino iki 28  112  Lt, UAB 
„Megaturas“ paskirtą baudą sumažino iki 952  229  Lt, UAB „Neoturas“ paskirtą baudą 
sumažino iki 51 360 Lt, UAB „Smaragdas travel“ paskirtą baudą sumažino iki 9 040 Lt, 
UAB „TopTravel“ paskirtą baudą sumažino iki 60 014 Lt, UAB „Travelonline Baltics“ pa-
skirtą baudą sumažino iki 34  428  Lt, UAB „Vestekspress“ paskirtą baudą sumažino iki 
78 848 Lt, UAB „Visveta“ paskirtą baudą sumažino iki 6 175 Lt, UAB „Zigzag Travel“ pa-
skirtą baudą sumažino iki 6 300 Lt, UAB „Ferona“ paskirtą baudą sumažino iki 18 591 Lt, 
UAB „Zip Travel“ paskirtą baudą sumažino iki 4 185 Lt. Kitą pareiškėjų skundų dalį at-
metė kaip nepagrįstą.

313. Apeliaciniuose skunduose pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – 
pareiškėjų skundus tenkinti visiškai, arba sumažinti atsakovo skirtas baudas. Atsakovas 
Konkurencijos taryba apeliaciniame skunde prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo 
sprendimo dalį, kuria pareiškėjams sumažintos baudos, atmesti pareiškėjų skundus kaip 
nepagrįstus ir pripažinti Nutarimą teisėtu visa apimtimi.

314. Taryba ginčijamame Nutarime konstatavo, jog kelionių agentūros, „naudoda-
mosi E-TURAS sistema tuo metu, kai 2009 m. rugpjūčio 27 d. buvo padaryti atitinkami 
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šios sistemos pakeitimai, apribojant per šią sistemą parduodamoms kelionėms taikomų 
nuolaidų dydžius iki 3 procentų, įvertinusios pačios sistemos veikimo principus, jos sa-
vybes, UAB „Eturas“ paskelbtą sisteminį pranešimą bei pačių kelionių agentūrų inter-
netinėse svetainėse skelbiamą informaciją apie taikomas nuolaidas ir nepareikšdamos 
jokio prieštaravimo, galėjo pagrįstai numanyti, kad visos sistema besinaudojančios ke-
lionių agentūros, kurias yra nesudėtinga dedant protingas pastangas atpažinti, taip pat 
taikys ne didesnes nei 3 procentų nuolaidas kelionėms. Minėtos kelionių agentūros tar-
pusavyje atskleidė (viena kitą informavo), kokio dydžio nuolaidą jos ketina taikyti atei-
tyje, tokiu būdu netiesiogiai (numanomu, nebyliu pritarimu) išreikšdamos bendrą valią 
dėl elgesio atitinkamoje rinkoje, taikant ne didesnes nei 3 procentų nuolaidas internetu 
per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms. Toks kelionių agentūrų elgesys ati-
tinkamoje rinkoje laikytinas jų suderintais veiksmais, todėl konstatuotina, kad derin-
damos savo veiksmus šios agentūros sudarė susitarimą taip, kaip susitarimas supranta-
mas Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalies ir 5 straipsnio prasme ir derino savo 
veiksmus taip, kaip jie suprantami SESV 101 straipsnio prasme“ (Nutarimo 171, 172 p.). 
Konkurencijos taryba konstatavo, jog UAB „Eturas“, nors ir neveikė nustatytoje atitinka-
moje rinkoje, tačiau aktyviai dalyvavo suderintuose veiksmuose bei juos inicijavo, todėl 
taip pat pažeidė SESV 101  straipsnį bei Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį (Nutarimo 
173–177, 248 p.).

315. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Eturas“ – informacinės sistemos 
E-TURAS išimtinių teisių turėtojas ir administratorius. E-TURAS internetinė sistema – 
programa, kurioje apdorojama ir sisteminama kompiuterizuota kelionių ir su jomis susi-
jusiomis paslaugomis informacija, kurią teikia kelionių organizatoriai (Tyrimo byla, t. 5, 
b. l. 15). Tai bendra, iš vieno centro (UAB „Eturas“ administratoriaus) valdoma kelionių 
užsakymo internetu sistema, kuriai būdingas automatizuotas, nepertraukiamas veikimas, 
nuolatinis duomenų atnaujinimas, pritaikyta kelionių pardavimo veikla užsiimantiems 
kelionių organizatoriams ir kelionių agentūroms. Sistema, vienoda visoms ją naudoju-
sioms kelionių agentūroms, buvo integruojama į jų turimas interneto svetaines, t. y. mi-
nėta sistema nebuvo kuriama individualiai, o įkėlus į atitinkamos kelionių agentūros in-
terneto svetainę, ji tapdavo šios svetainės dalimi (Tyrimo byla, 6 t., b. l. 44, 45). Renkantis 
kelionę kelionių agentūros, kuri naudojasi šia sistema, interneto svetainėje vizualiai ma-
tosi visų agentūrų interneto svetainėse vienodai atrodanti E-TURAS rezervacijos siste-
mos forma (51 t., b. l. 193–195). E-TURAS sistema yra automatizuota – kelionių organi-
zatoriaus siūloma kelionė automatiškai patenka į kelionių agentūrų interneto svetaines, 
o kelionės pirkėjo pasirinkta kelionė iš karto patenka į rezervavimo sistemą, gaunamas 
viešbučio patvirtinimas, ruošiami kelionės dokumentai. Ši sistema veikia nepertraukia-
mai ir pateikia nuolat atnaujinamą informaciją realiu laiku. Vartotojui nurodžius kelio-
nės paieškos kriterijus (pageidaujamą vietą, kelionės laiką ir trukmę, viešbučio klasę ir 
kitus parametrus), jau po kelių sekundžių jam pateikiami atitinkami kelionių pasiūlymai 
(Tyrimo byla, 5 t., b. l. 9, 10, Nutarimo 33 p.).

316. Teisė naudotis E-TURAS sistema kelionių agentūroms suteikiama, kai su ben-
drove „Eturas“ sudaroma paslaugų teikimo sutartis. Tarp kelionių agentūrų ir bendrovės 
„Eturas“ buvo sudarytos standartinės paslaugų teikimo sutartys, pagal kurių 2.1 punkto 
nustatytas sąlygas ir terminus bendrovė „Eturas“ įsipareigoja kitai sutarties šaliai (toliau 
– ir Prekybininkui) suteikti neišimtinę, neperduodamą ir nesublicencijuojamą licenciją 
prisijungti prie E-TURAS API serverio, naudojant vieną atskirą API kliento programą, 
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išimtinai įgalinančią Prekybininką (kelionių agentūrą) atlikti E-TURAS centrinės siste-
mos komandas, kurias Prekybininkui leista naudoti su bendrove „Eturas“ sudarytoje su-
tartyje nustatomomis sąlygomis, o Prekybininkas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mo-
kėti nustatytą mokestį. Bendrovė „Eturas“ įsipareigojo suteikti Prekybininkui prieigą prie 
E-TURAS sistemos per API kliento programą per 1 darbo dieną nuo sutarties pasirašy-
mo; API kliento programos naudojimo laikotarpiu nemokamai konsultuoti Prekybininką 
programos naudojimo klausimais; informuoti Prekybininką raštu arba elektroniniu 
paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas apie techninius pakeitimus (3.1  p.). Sutarties  
7.6 punktas numatė, kad kai gali būti padaryta tiesioginė materialinė žala ar sukelta di-
delė rizika API serveriams, E-TURAS sistemai ar kitiems Prekybininkams, UAB „Eturas“ 
gali neatidėliodamas sustabdyti licencijos galiojimą. UAB  „Eturas“ įsipareigojo el. paš-
tu pranešti Prekybininkui apie galimas naujas sistemos versijas ar pakeitimus (8.3  p.) 
(Tyrimo byla, t. 5, b.  l.  15–19). Už naudojimąsi E-TURAS sistema kelionių agentūros 
UAB „Eturas“ mokėjo minimalų mėnesinį mokestį ir mokestį už kiekvieną atliktą ir pa-
tvirtintą kelionės užsakymo operaciją. Šiose sutartyse nėra nuostatų, kurios numatytų 
UAB „Eturas“ teisę keisti E-TURAS sistema besinaudojančių kelionių agentūrų kainoda-
rą. Kiekviena E-TURAS sistema besinaudojanti kelionių agentūra joje turi individualią 
paskyrą ir savarankiškai, tik su jai paskirtu unikaliu slaptažodžiu, jungiasi prie sistemos.

317. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad 2009 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Eturas“ 
direktorius P. J. kai kurioms kelionių agentūroms elektroniniu paštu išsiuntė el. laiškus 
pavadinimu „Balsavimas“, kuriuose buvo prašoma balsuoti, bei pateikta nuoroda, kurią 
aktyvavus atsidarė tekstas: „Atsižvelgdami į esamų ir potencialių klientų pageidavimus 
ir pasiūlymus, norime atlikti apklausą dėl internetinės nuolaidos koeficiento mažinimo 
bendru mastu nuo 4% iki 1–3%. Šiuo metu yra taikoma vidutiniškai 4% nuolaida užsa-
kant kelionę internetu, tad bendru mastu mažindami iki 3% ar net iki 2% sutaupytų visos 
kelionių agentūros sumažintą skirtumą. Norime, kad atsakytumėte el. paštu apklausa@
eturas.lt kokiam nuolaidos tarifui pritartumėte užsakymams internetu.

4% ir daugiau
3%
2% “.
318. Byloje yra įrodymų, kad tokį laišką gavo viena iš kelionių agentūrų  

(UAB „Vipauta“), tačiau nėra įrodymų dėl to, kad kitos kelionių agentūros būtų gavusios 
šiuos elektroninius laiškus ar į juos atsakiusios (Tyrimo byla, 6 t., b. l. 34–36). 

319. Atlikdama tyrimą Konkurencijos taryba apklausė UAB „Eturas“ direktorių 
P. J., kuris nurodė, kad buvo vykdoma apklausa dėl bazinės nuolaidos užsakant kelionę 
internetu. Aiškindamas apie jo vykdytos kelionių agentūrų apklausos būdą ir rezulta-
tus, UAB „Eturas“ direktorius nurodė, kad atsakymai buvo gaunami „įvairiai, ir žodžiu, 
ir elektroniniu paštu. Pirmą kartą buvo vangus atsakymas, buvo pakartotinis apklausi-
mas – priminimas kelių dienų bėgyje“. Taip pat P. J. nurodė, kad „pirminis pareiškimas 
kelionių agentūrų buvo apriboti nuolaidas ir UAB „Eturas“ inicijavo agentūrų prašymų 
pagrindu apklausą, nes priešingu atveju nuolaidos galėjo dar labiau augti“. Paklaustas, 
kas buvo tokios apklausos iniciatorius, kam kilo idėja vykdyti šią apklausą ir kokios 
agentūros išreiškė pageidavimą atlikti tokią apklausą, P. J. atsakė: „Diskusijos su agentū-
romis. Iš pagrindinių agentūrų, 5 geriausios pardavėjos, su jomis daugiausia diskutuo-
ta. UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Megaturas“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Menų 
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turas“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Baltic Tours“.“ (Tyrimo byla, 5  t., b.  l. 8–11). Vėliau  
vykdytose apklausose UAB „Eturas“ direktorius pakeitė parodymus ir teigė, kad  
UAB „Eturas“ apribojo nuolaidas vienašališkai, o kelionių agentūrų apklausa buvo vyk-
doma fiktyviai.

320. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2009  m. rugpjūčio 27  d. 12  val. 
20  min., prieš nustatant techninius nuolaidos apribojimus E-TURAS sistemoje, grafoje 
„Informaciniai pranešimai“, buvo įkeltas sisteminis pranešimas: „Įvertindami kelionių 
agentūrų pasisakymus, pasiūlymus ir pageidavimus dėl nuolaidos dydžio taikymo ke-
lionių užsakymams internetu, įvesime galimybę taikyti nuolaidas internetu nuo 0 iki 3% 
pasirinktinai. Šis nuolaidos koeficiento „lubų“ įvedimas padės sutaupyti agentūroms už-
dirbamo komiso dydį bei sunormalizuoti konkuravimo sąlygas. Svarbu! Kelionių agen-
tūroms, kurios taikė didesnes nuolaidas nei 3%, automatiškai nuo 14 val. bus sumažintos 
iki 3%. Jei esate paskelbę informacinius tekstus dėl nuolaidos dydžių – siūlome juos ati-
tinkamai pakoreguoti“ (Tyrimo byla, 2 t, b. l. 7). 2010 m. balandžio 7 d. patikrinimo UAB 
„Travelonline Baltics“ patalpose metu tikrinant UAB „Travelonline Baltics“ direktorės 
E. P. kompiuteryje esančius duomenis buvo rastas ir atspausdintas analogiškas sistemi-
nis pranešimas pavadinimu „Pranešimas dėl nuolaidos mažinimo kelionių užsakymams 
internetu nuo  0 iki 3%“. Pranešimas atspausdintas UAB „Travelonline Baltics“ atstovui 
prisijungus prie sistemos („Kelionių agentūra: Travelonline Baltics, UAB; Prisijungęs 
vartotojas: E. P.“). Tokio paties pranešimo tekstas 2010 m. balandžio 7 d. atlikto patikri-
nimo metu rastas ir UAB „Star Express“ patalpose, prisijungus prie E-TURAS sistemos 
(„Kelionių agentūra: Star Express, UAB; Prisijungęs vartotojas: J. G.“). 2012 m. kovo 23 d. 
nuomonėje apie atliktą Konkurencijos tarybos tyrimą UAB „Zigzag Travel“ apie siste-
minį pranešimą nurodė: „<...> pastaruoju metu patikrinus E-TURAS sistemą, matosi, 
kad tokio pranešimo būta <...>“. Bendrovė taip pat pridėjo ir E-TURAS sistemos vaiz-
do spausdintą kopiją, kurioje matyti, kad sistemos skiltyje „Informaciniai pranešimai“ 
2009  m. rugpjūčio 27  d. buvo patalpintas minėtas sisteminis pranešimas (Tyrimo byla, 
27  t., b.  l.  112). Iš pateiktos medžiagos matyti, kad ši informacinių pranešimų paslau-
ga funkcionuoja iš esmės kaip vidinis el. paštas, t. y. E-TURAS sistemoje atidarius skiltį 
„Informaciniai pranešimai“, matyti informacinių pranešimų datos ir temos. Kaip maty-
ti iš UAB „Zigzag Travel“ pateikto sistemos vaizdo, vienas iš tokių pranešimų E-TURAS 
sistemoje – 2009 m. rugpjūčio 27 d. pranešimas tema „Pranešimas dėl nuolaidos maži-
nimo kelionių užsakymams internetu nuo 0 iki 3 %.“. Norint susipažinti su šio praneši-
mo turiniu, reikia jį atidaryti kaip el. laišką el. pašte. UAB „Eturas“ direktorius 2011 m. 
rugpjūčio 30 d. vykusios apklausos metu nurodė, kad tokio pobūdžio informaciniai pra-
nešimai buvo išsiųsti visiems sistemos naudotojams. Atsakydamas į klausimą, kaip apie 
sprendimą nustatyti 3 proc. nuolaidos ribą buvo informuotos kelionių agentūros ir ar vi-
soms kelionių agentūroms, tuo metu besinaudojusioms E-TURAS sistema, buvo išsiųsti 
informaciniai pranešimai, UAB „Eturas“ direktorius nurodė: „<...> Tai buvo sisteminis 
pranešimas, matomas visiems E-TURAS sistemos naudotojams, siųstas bendrai visiems 
E-TURAS sistemos naudotojams. (Suformulavus pranešimo tekstą ir paspaudus nuorodą 
„Siųsti“ (atliekamas siuntimo veiksmas) <...>“ (Tyrimo byla, 6  t., b.  l.  78). UAB „Baltic 
Clipper“, UAB „Guliverio kelionės“ pateikė atitinkamai 2012 m. birželio 13 d. ir 2012 m. 
birželio 18  d., t.  y. jau priėmus Konkurencijos tarybos Nutarimą, sudarytus faktinių 
aplinkybių konstatavimo protokolus, kuriuose nurodyta, jog prisijungus prie E-TURAS 
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sistemos ir aktyvavus skiltį „Informaciniai pranešimai“, matyti, kad šioje skiltyje nėra  
jokių vidinių įrašų (2 t., b. l. 41, 14 t., b. l. 85). Teisėjų kolegija pabrėžia, kad byloje nėra 
pateikta įrodymų, jog pareiškėjų (kelionių agentūrų) darbuotojai matė ir perskaitė šį sis-
teminį pranešimą.

321. Iš byloje esančių duomenų taip pat matyti, kad dalies kelionių agentūrų sve-
tainėse buvo skelbiama apie 3  proc. dydžio nuolaidą internetu parduodamoms kelio-
nėms: „Užsisakykite kelionę internetu ir gaukite papildomą iki 3% nuolaidą“. Tokie re-
klaminiai–informaciniai pranešimai užfiksuoti 2010 m. kovo 24 d. ir 2010 m. kovo 26 d. 
Konkurencijos tarybos aktuose, kuriuose nustatyta, kad informacija apie taikomą 3 pro-
centų nuolaidą patalpinta, pvz., UAB „AAA Wrislit“, UAB „Neoturas“, UAB „Kelionių 
akademija“, UAB „Daigera“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Zigzag Travel“, UAB 
„Megaturas“, UAB „Travelonline Baltics“ tinklalapiuose. Be to, iš pastarajame akte užfik-
suotos informacijos matyti, kad šiuose tinklalapiuose pasirinkus kelionės užsakymą, at-
siradusioje užsakymo lentelėje buvo nurodoma, kad kelionei taikoma 3  proc. nuolaida 
(Tyrimo byla, 1 t., b. l. 1–10, 42–55, 66–69).

322. Konkurencijos taryba pateikė įrodymus, kad susirašinėdamas su UAB 
„TopTravel“, UAB „Eturas“ direktorius nurodė, jog, neapribojus nuolaidų, kai kurios 
kelionių agentūros grasino atsisakyti dalyvauti E-TURAS sistemoje (Tyrimo byla, 6  t., 
b. l. 3). UAB „Eturas“ 2012 m. kovo 23 d. rašte Konkurencijos tarybai taip pat nurodė, jog 
UAB „Eturas“ „suprato, kad kelionių agentūrų lenktyniavimas, suteikiant kuo didesnes 
nuolaidas pirkėjams internetu, lemtų tai, kad didelė dalis kelionių agentūrų atsisakytų 
E-TURAS sistemos. <...> išlikus tik kelioms agentūroms, taikančioms itin dideles nuo-
laidas, atsirastų neišvengiamas spaudimas bendrovei mažinti savo maržas už kiekvieną 
parduotą kelionę. <...> Taigi siekiant bendrovės tikslų, <...> bendrovei buvo naudinga au-
tomatines nuolaidas apriboti“ (Tyrimo byla, 27 t., b. l. 9–14).

323. Iš Tarybos surinktų įrodymų matyti, kad kai kurių kelionių agentūrų, kurių 
taikytos nuolaidos iki 2009 m. rugpjūčio 27 d. buvo didesnės nei 3%, faktiškai pritaikytos 
nuolaidos po 2009  m. rugpjūčio 27  d. sumažėjo iki 3%. Kai kurios kelionių agentūros, 
kurios taikė 3% nuolaidas prieš 2009 m. rugpjūčio 27 d., po apribojimo įvedimo ir toliau 
taikė 3% nuolaidas, kitos kelionių agentūros pardavė pirmąsias keliones per E-TURAS 
sistemą jau po 2009  m. rugpjūčio 27  d. Tarp nubaustų kelionių agentūrų yra ir tokių, 
kurios nuolaidos apribojimo laikotarpiu per E-TURAS sistemą nepardavė nei vienos 
kelionės. 

324. Iš bylos medžiagos matyti, kad naudojantis E-TURAS sistema kelionių agen-
tūroms techniškai nebuvo ribojama galimybė taikyti papildomas neribotas lojalumo nuo-
laidas. Kaip paaiškino UAB „Eturas“ direktorius 2011 m. rugpjūčio 30 d. apklausos metu, 
nuolaida, įsigyjant kelionę internetu, taikoma neatliekant jokių papildomų veiksmų, už 
tai, kad kelionė perkama internetu, o papildoma (pavyzdžiui, lojalumo) nuolaida varto-
tojui galėjo būti suteikiama tik atlikus papildomus veiksmus (pavyzdžiui, gavus lojalaus 
kliento kodą) (Tyrimo byla, 5 t., b. l. 10, 6 t., b. l. 79)

325. Procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu dauguma pareiškėjų 
nurodė, kad jų pajamos iš nagrinėjamu laikotarpiu per E-TURAS sistemą parduotų ke-
lionių sudarė itin mažą jų bendrų pajamų dalį (pvz., 0,12% (54 t., b. l. 94), Konkurencijos 
taryba tokių pareiškėjų teiginių neginčija. 
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VII.

Dėl atitinkamos rinkos

326. Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime nustatė, kad nagrinėjamu atveju 
atitinkama rinka – organizuotų kelionių pardavimo Lietuvos Respublikoje rinka (140 p.). 
Nustatydama atitinkamą rinką Konkurencijos taryba rėmėsi Konkurencijos įstatymo 
3 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, kad atitinkama rinka – tam tikros prekės rinka 
tam tikroje geografinėje teritorijoje, taip pat to paties straipsnio 3 ir 12 dalimis, kurio-
se nustatyta, kad prekės rinka suprantama kaip visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu 
yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas, o geografinė 
teritorija (geografinė rinka) – teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės 
panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, 
gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis. Analizuodama atitinkamą 
prekės rinką Taryba pažymėjo, kad įvairūs kelionių pardavimo būdai parduodant kelio-
nę dažnai naudojami ir derinami tarpusavyje kaip vienas kitą papildantys, o vartotojai, 
pirkdami įvairiais šiais būdais organizuotas keliones, iš esmės gauna tokią pačią prekę 
– vartotojui aktualius kriterijus ir poreikius atitinkančią suorganizuotą kelionę, bei pa-
darė išvadą, kad skirtingais būdais parduodamos organizuotos kelionės yra tarpusavyje 
pakeičiamos, todėl priskirtinos tai pačiai prekės rinkai. Atsižvelgusi į kelionių agentūrų 
pateiktus paaiškinimus dėl organizuotų kelionių pardavimo geografinių ribų, Taryba pa-
darė išvadą, kad kelionių agentūros gali keliones pasiūlyti bei parduoti vartotojams, esan-
tiems bet kurioje Lietuvos Respublikos vietoje, todėl geografinė rinka apima mažiausiai 
visą Lietuvos Respublikos teritoriją. 

327. UAB „Litamicus“ apeliaciniame skunde nurodo, kad kelionių pardavimai per 
E-TURAS sistemą ir pardavimai kelionių agentūrų biuruose ekonominiu požiūriu nėra 
tapatūs: skiriasi ne tik pardavimo būdas, bet skiriasi ir tiksliniai vartotojai. Be to ekono-
miniu požiūriu skiriasi ir parduodamas produktas: pirmuoju atveju be kelionės kartu 
parduodamas pigesnis, greitesnis ir paprastesnis aptarnavimas, o antruoju atveju – ak-
centuojamos papildomos paslaugos, saugumas kelionėje, todėl manytina, kad tokių eko-
nominiu požiūriu skirtingų, nors iš pažiūros lyg ir tų pačių produktų rinkos negalėjo būti 
dirbtinai sujungtos į vieną, nepagrindus to įprastai taikomais ekonominiais testais, eko-
nominėmis analizėmis ir tyrimais; E-TURAS sistema gali naudotis tik kompiuterinį raš-
tingumą turintys asmenys, tačiau jo neturi net pusė Lietuvos visuomenės.

328. Remiantis 1997 m. gruodžio 9 d. Komisijos pranešimu dėl atitinkamos rinkos 
apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams, taip pat 2000 m. vasario 24 d. nutari-
mu Nr. 17 Konkurencijos tarybos patvirtintais Konkurencijos tarybos Paaiškinimais dėl ati-
tinkamos rinkos apibrėžimo, atitinkama produkto rinka turėtų būti apibrėžta atsižvelgiant į 
konkrečias aplinkybes, bendrą ekonominį kontekstą, kuris apima objektyvias produktų sa-
vybes; pakeičiamumo tarp skirtingų produktų laipsnį, atsižvelgiant į jų kainas ir naudojimo 
paskirtį; konkurencijos sąlygas; paklausos bei pasiūlos struktūrą; vartotojų požiūrį. Tačiau 
šis aplinkybių sąrašas nėra nekintantis, išsamus ar privalomas kiekvienu atveju. Būtina iš-
nagrinėti kiekvieno atvejo konkrečias aplinkybes, siekiant atsakyti į klausimą, ar konkretūs 
produktai pakankamai konkuruoja vienas su kitu, kad būtų galima laikyti, jog jie konku-
ruoja toje pačioje rinkoje. Pagrindinis aspektas nustatant atitinkamą rinką – konkurencijos 
suvaržymas; t. y. ar produktai sukelia konkurencijos suvaržymus vienas kito atžvilgiu.
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329. Kaip minėta, prekės rinka suprantama kaip visuma prekių, kurios pirkėjų 
požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas. Šiuo 
atveju nagrinėjamos vienodos paslaugos (organizuotos kelionės), parduodamos skirtin-
gais būdais – kelionių agentūrų biuruose ir internetu. Taigi keliamas klausimas, ar kelio-
nių pardavimo būdas taip pakeičia pačios paslaugos savybes, kad internetu ir biuruose 
parduodamos kelionės nėra tinkamas pakaitalas viena kitai. Pažymėtina, kad remiantis 
1997 m. gruodžio 9 d. Komisijos pranešimo dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos 
konkurencijos teisės tikslams 17 punktu, nustatant paklausos pakeičiamumą, reikia atsa-
kyti į klausimą, ar dėl tariamo nedidelio (nuo 5 iki 10 %) bet pastovaus santykinių kainų 
padidėjimo nagrinėjamose teritorijose prekiaujančiųjų šalių pirkėjai ims pirkti lengvai 
prieinamus pakaitalus, ar pirks iš kitur esančių tiekėjų. Jei pakeičiamumas buvo pakan-
kamas, kad neapsimokėtų didinti kainų, nes sumažėtų pardavimas, papildomi pakaita-
lai ir teritorijos įtraukiamos į atitinkamos rinkos apibrėžimą (taip pat žr. Konkurencijos 
Tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintų paaiškinimų dėl atitinkamos 
rinkos apibrėžimo 18, 19 punktus).

330. Tai, jog internetu ir biuruose parduodamos organizuotos kelionės yra tar-
pusavyje pakeičiamos patvirtina ir pačių kelionių agentūrų Konkurencijos tarybai duoti 
paaiškinimai. Pavyzdžiui, UAB „Keliautojų klubas“ nurodė: „Įmonė biurą turi tik vieną 
– Vilniuje, bet interneto pagalba pasiekiame visus Lietuvos kampelius. Tad galima sa-
kyti, kad dirbame visoje Lietuvoje. <...> Klientams profesionalus kelionių agentūrų dar-
buotojų darbas ir išskirtinis dėmesys klientui šiuo metu mažiausiai rūpi. Klientui svar-
bu įsigyti kelionę kuo žemesne kaina. Tad kaina ir nuolaidos šiuo metu yra didžiausia 
konkuravimo priemonė.“ (Tarybos byla, 9 t., b. l. 34). UAB „Kelionių akademija“ nurodė: 
„Nuolaida – nes nėra darbo parduodant internetu. Daugiau nesinori taikyti, nes tikisi to-
kios pačios ir atėję pirkti į agentūrą ar nuotoliniu būdu.“ (Tarybos byla, 9 t., b. l. 73–74). 
UAB „Kelionių gurmanai“ nurodė: „Internetu visada taikome nuolaidą, nes kitaip nesu-
interesuosi žmogaus pačiam pirkti. <...> Nuo 1% iki 5% varijavo. Dabar taikome, berods, 
3%.“ (Tarybos byla, 9 t., b. l. 140). UAB „Grand Voyage“ nurodė: „Keliones, kelionių pa-
ketus platiname kelionių agentūroje, taip pat ir internetu per savo internetinę svetainę. 
Taip pat agentūroje yra dalinamos atmintinės apie siūlomas keliones. Pastaruoju metu 
daugiausia pardavimų įvykdome keliones pardavinėdami tiesiogiai klientams, kurie su-
sidomi kelionėmis apsilankę mūsų internetinėje svetainėje.“ (Tarybos byla, 7 t., b. l. 80). 
UAB „Gustus vitae“ pažymėjo: „Šiuo metu tik 3 iš 10 klientų nuolaidų nereikalauja, o 
pusė iš reikalaujančiųjų, kuriems jau suteikta daug paslaugų – išsamios, ilgai trunkančios, 
daug darbo ir žinių reikalaujančios konsultacijos biure ar telefonu, keliones nusiperka in-
ternete didžiausias nuolaidas teikiančiose agentūrose.“ (Tarybos byla, 7 t., b. l. 146–147). 
UAB „Vipauta“ pažymėjo: „Panašiai parduodame tiek agentūroje, tiek internetu. Žmonės 
dažnai kreipiasi į agentūrą net prieš pirkdami internetu.“ (Tarybos byla, 18 t., b. l. 3).

331. Atsižvelgiant į šiuos kelionių agentūrų paaiškinimus bei į minėtą paklausos 
pakeičiamumo nustatymo kriterijų (hipotetinį kainų padidėjimą nuo 5 iki 10%), teisėjų 
kolegijai nekyla abejonių, kad organizuotos kelionės, parduodamos biure, ir organizuotos 
kelionės, parduodamos internetu, yra tarpusavyje pakeičiamos. Kaip nurodė Taryba gin-
čijamame Nutarime bei kelionių agentūros, atsakydamos į Tarybos klausimus, skirtingi 
kelionių pardavimo būdai yra dažnai derinami tarpusavyje, o siekiant paskatinti pirkti 
internetu daroma nuo 1% iki 5% nuolaida.

332. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad UAB „Litamicus“ teiginys, jog daugiau 
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nei pusė Lietuvos gyventojų neturi kompiuterinio raštingumo, viena vertus, nėra pagrįs-
tas įrodymais, statistiniais duomenimis, antra vertus, kaip minėta, kriterijus, naudojamas 
nustatant atitinkamą rinką, yra ar pakeičiamumas tarp produktų (paslaugų) yra pakan-
kamas, kad neapsimokėtų didinti kainų, nes sumažėtų pardavimas, taigi atsižvelgtina į 
numatomą kainos padidinimo poveikį prekių pardavimui, dėl kurio neapsimokėtų di-
dinti kainų, t. y. į pakankamai žymios organizuotų kelionių pirkėjų dalies tikėtiną elgesį, 
5–10% padidinus parduodamų biuruose kelionių kainas. Kaip nurodė minėtos kelionių 
agentūros, jau apie 3% taikomos nuolaidos skatina pirkti internetu. Taigi teisėjų kolegija 
pagrįsta laiko Tarybos išvadą, kad kelionės, parduodamos internetu ir kelionių agentūrų 
biuruose yra tarpusavyje pakeičiamos ir sudaro vieną atitinkamą rinką.

VIII.

Dėl SESV 101 straipsnio taikymo nagrinėjamoje byloje

333. Pareiškėjai (UAB „Kelionių akademija“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB 
„Litamicus“ ir kt.) teigia, jog Taryba nepagrįstai nustatė, kad šiuo atveju yra pažeis-
ta ir SESV 101 straipsnio 1  dalis. Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime rėmėsi 
Europos Komisijos Paaiškinimais dėl Sutarties [101] ir [102] straipsniuose naudojamos 
sąvokos „poveikis prekybai“ Nr.  2004/C 101/07 (toliau – ir Paaiškinimai dėl poveikio 
prekybai) ir nurodė, jog SESV 101 straipsnis yra taikytinas, kadangi nagrinėjami ūkio 
subjektų veiksmai apėmė visą Lietuvos teritoriją, be to, nagrinėjamu atveju buvo taria-
masi dėl organizuotų kelionių pardavimo, o jos savo pobūdžiu yra susijusios su kitomis 
valstybėmis. 

334. Pareiškėjai pateikia šiuos pagrindinius argumentus: 1) kelionių agentūros 
vykdo veiklą tik Lietuvoje ir neplatina kelionių už jos ribų; byloje nėra duomenų, kurie 
leistų manyti, kad keliones internetu iš Lietuvos kelionių agentūrų įsigytų užsienio vals-
tybių piliečiai; kelionės internetu buvo platinamos per vietinių (Lietuvos) bendrovių in-
terneto svetaines, kurios veikė lietuvių kalba, todėl užsienio šalių piliečiai negalėjo jomis 
naudotis dėl kalbos barjero; 2) dauguma kelionių agentūrų yra smulkaus ir vidutinio dy-
džio įmonės, kurių apyvarta rodo, kad jų sudaryti susitarimai negali turėti reikšmingos 
įtakos prekybai tarp šalių narių.

335. 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurenci-
jos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 3 straipsnio 1 daly-
je nustatyta: „Valstybių narių konkurencijos institucijos ar nacionaliniai teismai, taikyda-
mi nacionalinius konkurencijos įstatymus susitarimams, įmonių asociacijų sprendimams 
ar suderintiems veiksmams tokia prasme, kaip apibrėžta Sutarties 81  straipsnio 1 daly-
je, jei jie gali paveikti prekybą tarp valstybių narių tokia prasme, kaip apibrėžta minėtoje 
straipsnio dalyje, tokiems susitarimams, sprendimams ar suderintiems veiksmams taiko 
ir Sutarties 81 straipsnio nuostatas.“ Paaiškinimų dėl poveikio prekybai 18 punkte nuro-
dyta, kad taikant poveikio prekybai tarp valstybių narių kriterijų, svarbu atsižvelgti į tris 
kriterijus: a) „prekybos tarp valstybių narių“ sąvoką, b) „gali paveikti“ sąvoką, c) „paste-
bimumo“ sąvoką.

336. Šalys nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčijasi dėl to, ar galimai suderinti veiks-
mai tarp kelionių agentūrų „gali paveikti“ prekybą tarp valstybių narių „pastebimai“, t. y. 
dėl antrojo ir trečiojo kriterijaus.
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337. Paaiškinimuose dėl poveikio prekybai, kalbant apie sąvoką „gali paveikti“, 
nustatyta, kad turi būti įmanoma numatyti, su pakankamu tikimybės laipsniu, remian-
tis objektyviomis teisės aplinkybėmis ar faktais, kad susitarimas ar veiksmai gali dary-
ti tiesioginę ar netiesioginę, faktinę ar galimą įtaką valstybių narių tarpusavio preky-
bos struktūrai (23 punktas, ESTT 1966  m. birželio 30  d. sprendimas byloje Nr.  56–65 
Société Technique Minière (L.T.M.) prieš Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.). Sąvoka 
„gali paveikti“ reiškia, kad nebūtina nustatyti, jog susitarimas ar veiksmai iš tikrųjų turi 
ar turėjo poveikį prekybai tarp valstybių narių. Pakanka to, kad susitarimas ar veiks-
mai „gali“ turėti tokį poveikį (26 punktas). Poveikio prekybai vertinimas priklauso nuo 
daugelio veiksnių, kurie, imant individualiai, nebūtinai yra lemiantys. Svarbūs veiksniai 
yra, pavyzdžiui, susitarimo ar veiksmų pobūdis, atitinkamų prekių pobūdis ir ūkio su-
bjektų padėtis bei reikšmingumas (28 punktas). Kalbant apie „pastebimumo“ sąvoką, 
Paaiškinimuose dėl poveikio prekybai pažymėta, kad tais atvejais, kai pagal savo pobūdį 
susitarimas ar veiksmas gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą, riba pastebimu-
mui nustatyti yra mažesnė, nei tuomet, kai susitarimas ar veiksmas pagal savo pobūdį 
negali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybos (45 punktas). Mažoms ir vidutinėms 
įmonėms gali būti taikoma Bendrijos teisė, ypač tais atvejais, kai jų veikla yra tarpvalsty-
binė (50 punktas).

338. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veiklos poveikį prekybai tarp 
valstybių narių yra nagrinėjęs ESTT. 1987 m. spalio 1 d. sprendime byloje Nr. C-311/85 
VZW Vereniging van Vlaamse Reisbureaus prieš VZW Sociale Dienst van de Plaatselijke 
en Gewestelijke Overheidsdiensten, ESTT konstatavo, kad susitarimai tarp kelionių agen-
tūrų dėl nuolaidų netaikymo gali paveikti prekybą tarp valstybių narių keliais aspektais. 
Pirma, kelionių agentūros, veikiančios vienoje valstybėje narėje, gali pardavinėti ke-
liones, organizuotas kelionių organizatorių, įsisteigusių kitose valstybėse narėse. Antra, 
šios agentūros gali parduoti keliones vartotojams, gyvenantiems kitose valstybėse narė-
se. Trečia, kelionių agentūros dažnai parduoda keliones į kitas valstybes nares. ESTT taip 
pat yra nurodęs, kad susitarimas, apimantis visą valstybės narės teritoriją vien dėl savo 
pobūdžio sustiprina valstybės rinkos atskyrimą, taip sulaikydamas ekonominę skvarbą, 
kurios užtikrinimui skirta ES Sutartis (ESTT 1972  m. spalio 17  d. sprendimo Nr.  8-72 
Vereeniging van Cementhandelaren prieš Komisiją, 29 punktas).

339. ESTT taip pat yra nurodęs, kad konkurenciją ribojantys susitarimai, kurie ap-
ima visą valstybės narės teritoriją, laikomi ribojančiais prekybą tarp valstybių narių, ka-
dangi tai gali sustiprinti pasidalijimą rinkomis nacionaliniu pagrindu (žr. 1972 m. spalio 
17 d. sprendimą byloje Nr. 8-72 Vereeniging van Cementhandelaren prieš Komisiją, 29 p.). 
Europos Komisijos pranešimo dėl Paaiškinimų dėl Sutarties 81 ir 82 straipsniuose nau-
dojamos sąvokos ,,poveikis prekybai“ 78  punkte taip pat nurodyta, kad dėl susitarimų, 
apimančių visą vienos valstybės narės teritoriją, yra sustiprinamas pasidalijimas rinkomis 
nacionaliniu pagrindu, kadangi tokie susitarimai sudaro kliūtis ekonominiam skverbi-
muisi, kurį turi užtikrinti Sutartis (analogiškai žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).

340. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad nagrinėjamu atveju veiksmai 
buvo suderinti pardavinėjant keliones internetu. Byloje nėra duomenų, kad kelionių 
agentūrų tinklapiai veikė ir užsienio kalba, tačiau bet kuriuo atveju keliones galėjo įsigyti 
ir užsienyje gyvenantys lietuviškai kalbantys pirkėjai.

341. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, 
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kad galimai suderinti veiksmai tarp kelionių agentūrų kvalifikuotini kaip galintys dary-
ti poveikį prekybai tarp valstybių narių. Šiuo atžvilgiu atmestini pareiškėjų argumentai, 
jog Taryba privalėjo atlikti konkrečius skaičiavimus, kokį poveikį prekybai tarp valsty-
bių narių padarė nagrinėjamas susitarimas, kadangi, remiantis ESTT praktika, pakanka 
nustatyti, jog susitarimas gali tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai paveikti 
valstybių narių tarpusavio prekybos struktūrą, kas, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, t. y. 
į kelionių agentūrų parduodamų paslaugų pobūdį ir tai, jog susitarimas apima atitinkamą 
Lietuvos rinką, Tarybos Nutarime yra tinkamai pagrįsta.

IX.

Dėl suderintų veiksmų

342. Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime ir pirmosios instancijos teis-
mas sprendime nustatė, kad buvo padarytas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio  
1 dalies 1 punkto ir SESV 101  straipsnio 1 dalies pažeidimas, kelionių agentūroms ir  
UAB „E-TURAS“ suderinus veiksmus, todėl teisėjų kolegija spręs, ar ši išvada kiekvieno 
iš pareiškėjų atžvilgiu buvo padaryta pagrįstai. 

343. Pagal Reglamento Nr. 1/2003 2 straipsnį visuose nacionaliniuose procesuose 
dėl SESV 101  straipsnio taikymo pareiga įrodyti SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidi-
mą tenka šaliai ar institucijai, pareiškusiai, kad būta tokio pažeidimo. Tokia pati parei-
ga Konkurencijos tarybai tenka ir siekiant įrodyti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 
pažeidimą. Konkurencijos taryba turi pateikti pakankamai tikslių ir neprieštaringų 
įrodymų, patvirtinančių, kad pažeidimas tikrai buvo padarytas (žr., pvz., Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2015  m. gruodžio 17  d. nutarties administracinė-
je byloje Nr. A-1699-822/2015 36 punktą, 1984 m. kovo 28 d. ESTT sprendimo CRAM 
ir Rheinzink prieš Komisiją, 29/83 ir 30/83, Rink.  p. 1679, 20 punktą, 1993  m. kovo 
31  d. ESTT sprendimo Ahlström Osakeytiö ir kt. prieš Komisiją, C-89/85, C-104/85, 
C-114/85, C-116/85, C-117/85 ir C-125/85–C-129/85, Rink.  p. I-1307, 127 punktą ir 
1999 m. sausio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Riviera Auto Service ir kt. 
prieš Komisiją, T-185/96, T-189/96 ir T-190/96, Rink. p. II-93, 47 punktą, 2016 m. sausio 
21 d. ESTT sprendimo UAB „Eturas“ ir kiti prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos ta-
rybą, 29 punktą).

344. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalyje įtvirtinta, kad susitarimas – bet 
kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos sutartys arba ūkio 
subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivie-
nijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą. To paties įsta-
tymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti 
konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo 
jų sudarymo momento, įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam 
tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. SESV 101 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatyta, kad kaip nesuderinami su vidaus rinka yra draudžiami: visi įmonių su-
sitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių 
narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, riboji-
mas arba iškraipymas vidaus rinkoje, būtent tie, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos 
pirkimo ar pardavimo kainos arba kokios nors kitos prekybos sąlygos.
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345. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl SESV 101 straipsnio 1 dalies galimo pa-
žeidimo, taip pat ir dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto galimo 
pažeidimo (atsižvelgiant į tai, kad jame reguliuojami itin panašūs į SESV 101 straipsnio  
1 dalyje įtvirtintuosius santykiai) yra aktuali ESTT praktika, kurioje pateikti išaiškinimai 
dėl suderintų veiksmų sąvokos.

346. Suderintų veiksmų sąvoka SESV 101 straipsnio 1 dalies prasme apima tam ti-
krą veiksmų koordinavimo tarp įmonių formą, kuri, nors nėra pasiekusi stadijos, kai vi-
siškai sudaromas susitarimas, žinomai pakeičia konkurencijos rizikas praktiniu bendra-
darbiavimu tarp jų (žr., pvz., ESTT 1975 m. gruodžio 16 d. sprendimo byloje Nr. 40–48, 
50, 54–56, 111, 113, 114/73, Suiker Unie UA prieš Europos Komisiją, 26 punktą, 1993 m. 
kovo 31 d. sprendimo sujungtose bylose Nr. 89, 104, 114, 116, 117, 125–129/85 Ahlström 
Osakeyhtiö ir kiti prieš Europos Komisiją, 63 punktą).

347. Derinimo ir bendradarbiavimo kriterijai, kurie būtini siekiant nustatyti, ar 
veiksmai yra suderinti, ir kuriais tikrai nereikalaujama, kad būtų parengtas realus planas, 
turi būti suprantami atsižvelgiant į konkurencijos sampratą, kylančią iš SESV nuostatų, 
pagal kurią ekonominis vienetas privalo nepriklausomai nuspręsti dėl strategijos, kurią 
jis ketina įgyvendinti bendroje rinkoje (žr. Suiker Unie UA ir kiti prieš Europos Komisiją, 
cituota aukščiau, 173 punktą, 1981 m. liepos 14 d. sprendimo byloje Nr. 172/80 Züchner 
prieš Bayerische Vereinsbank AG 13 punktą, Ahlström Osakeyhtiö ir kiti prieš Europos 
Komisiją, cituota aukščiau, 63 punktą, 1998 m. gegužės 28 d. sprendimo byloje Nr. 7/95 
Deere prieš Europos Komisiją, 86 punktą).

348. Nors šis nepriklausomumo reikalavimas nekliudo ekonominiams vienetams 
protingai prisitaikyti prie egzistuojančio ir numatomo konkurentų elgesio, tačiau jis 
griežtai užkerta kelią bet kokiam tiesioginiam ar netiesioginiam kontaktui tarp tokių vie-
netų, kuriuo būtų paveikiamas esamo ar potencialaus konkurento elgesys rinkoje ar kon-
kurentui būtų atskleidžiama elgesio kryptis, kurią jis nusprendė įgyvendinti ar ketina įgy-
vendinti rinkoje, kai tokių kontaktų tikslas ar pasekmė yra sukurti tokias konkurencijos 
sąlygas, kurios neatitinka normalių konkurencijos sąlygų atitinkamoje rinkoje, atsižvel-
giant į produktų ar paslaugų prigimtį, įmonių dydį ir skaičių bei rinkos dydį (žr., sprendi-
mo Suiker Unie UA ir kiti prieš Europos Komisiją, cituota pirmiau, 174 punktą, sprendimo 
Züchner prieš Bayerische Vereinsbank AG, cituota pirmiau, 14 punktą, sprendimo Deere 
prieš Europos Komisiją, cituota pirmiau, 87  punktą). Todėl keitimasis informacija gali 
būti laikomas suderintais veiksmais, jei keičiantis informacija sumažinamas strateginis 
netikrumas rinkoje ir sukuriamos palankesnės sąlygos sudaryti slaptą susitarimą, t. y. jei 
keičiamasi strateginiais duomenimis. Galiausiai, konkurentų keitimasis strateginiais duo-
menimis gali būti laikomas veiksmų derinimu, nes keičiantis tokiais duomenimis suma-
žėja konkurentų elgesio rinkoje nepriklausomumas ir jų paskatos konkuruoti (Europos 
Komisijos 2011  m. sausio 14  d. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101  straipsnio 
taikymo horizontaliesiems bendradarbiavimo susitarimams gairės, 61 p.).

349. Suderintais veiksmais gali būti laikomas ir toks elgesys, kai viena įmonė at-
skleidžia strateginę informaciją konkurentui(-ams), o tas konkurentas(-ai) ją prii-
ma (žr., pvz., 2000  m. kovo 15  d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Nr.  T-25/95 
Cimenteries ir kt., 1849 punktą). Informacija gali būti atskleidžiama, pavyzdžiui, paštu, 
el. paštu, telefonu, per susitikimą ir t. t. Tokiu atveju nesvarbu, ar tik viena įmonė viena-
šališkai informuoja konkurentus apie planuojamą elgesį rinkoje, ar visos dalyvaujančios 
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įmonės viena kitą informuoja apie atitinkamus svarstymus ir ketinimus. Jei viena įmonė 
atskleidžia konkurentams strateginę su savo būsima komercine politika susijusią infor-
maciją, sumažėja visų susijusių konkurentų strateginis netikrumas dėl rinkos veikimo 
ateityje ir padidėja rizika, kad sumažės konkurencija ir bus imtasi slaptų veiksmų. ESTT 
taip pat yra nusprendęs, kad pasyvus dalyvavimas darant pažeidimą, pavyzdžiui, įmonės 
dalyvavimas susitikimuose, per kuriuos sudaryti susitarimai, kuriais siekiama antikonku-
rencinio tikslo, ir aiškus neprieštaravimas jiems, laikytinas bendrininkavimu, dėl kurio 
tokiai įmonei gali kilti atsakomybė pagal SESV 101 straipsnį, nes nebylus pritarimas ne-
teisėtai iniciatyvai, viešai neatsiribojant nuo jos turinio arba nepranešant apie ją adminis-
tracinėms institucijoms, skatina tęsti pažeidimą ir kliudo jį atskleisti (šiuo klausimu žr. 
ESTT 2015 m. spalio 22 d. sprendimo AC-Treuhand prieš Komisiją, C-194/14 P, 31 punk-
tą ir jame nurodytą teismo praktiką).

350. ESTT taip pat yra nurodęs, jog iš SESV 101 straipsnio 1 dalies išplaukia tai, 
kad suderinti veiksmai reiškia ne tik įmonių veikimą kartu, bet ir vėlesnį elgesį rinko-
je atsižvelgiant į tą veiksmų derinimą bei priežasties ir pasekmės ryšį tarp veiksmų de-
rinimo ir elgesio rinkoje (žr. ESTT 1999  m. liepos 8  d. sprendimo Nr.  49/92 Europos 
Komisija prieš Anic Partecipazioni 118  punktą, ESTT 1999  m. liepos 8  d. sprendimo 
Nr. 199/92 Hüls AG prieš Europos Komisiją 161 punktą). Jei ūkio subjektai neįrodo prie-
šingai, preziumuojama, kad įmonės, dalyvaujančios suderintuose veiksmuose ir toliau 
veikiančios toje rinkoje, atsižvelgia į informaciją, kuria buvo apsikeista su konkuren-
tais, kai sprendžia dėl elgesio rinkoje (žr. ESTT 1999 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 49/92 
Europos Komisija prieš Anic Partecipazioni 121 punktą).

351. Konkurentų keitimasis individualaus pobūdžio duomenimis, susijusiais su 
planuojamomis būsimomis kainomis ar kiekiu, turėtų būti laikomas konkurencijos ap-
ribojimu pagal tikslą (žr. Europos Komisijos 2011 m. sausio 14 d. Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101  straipsnio taikymo horizontaliesiems bendradarbiavimo susitari-
mams gairės, 74 punktą). ESTT savo praktikoje yra konstatavęs, kad susitarimai dėl nuo-
laidos tarp kelionių agentūrų kliudo joms konkuruoti kainomis savo iniciatyva nuspren-
džiant perleisti vartotojams dalį savo gaunamo komisinio atlygio. Tokie susitarimai turi ir 
tikslą varžyti konkurenciją tarp kelionių agentūrų, ir tokį poveikį (ESTT 1987 m. spalio 
1 d. sprendimo VZW Vereniging van Vlaamse Reisbureaus prieš VZW Sociale Dienst van 
de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten 17 punktas).

352. Suderinti veiksmai patenka į SESV 101 straipsnio 1 dalies reguliavimą net tais 
atvejais, kai nekyla antikonkurencinis poveikis rinkai. Iš šios nuostatos teksto išplaukia 
tai, kad, kaip ir įmonių susitarimų, įmonių asociacijų sprendimų atveju, suderinti veiks-
mai yra draudžiami, neatsižvelgiant į jokį poveikį, kai jų tikslas yra antikonkurencinis. Be 
to, nors pati suderintų veiksmų sąvoka suponuoja dalyvaujančių įmonių veiksmus rin-
koje, tai nebūtinai reiškia, kad šis elgesys privalo sukelti specifinį poveikį, kuriuo būtų 
ribojama, kliudoma ar iškraipoma konkurencija (žr. ESTT 1999 m. liepos 8 d. sprendimo 
Nr. 49/92 Europos Komisija prieš Anic Partecipazioni, 122–124 punktus, 1999 m. liepos 
8 d. sprendimo Nr. 199/92 Hüls AG prieš Europos Komisiją, 123–125 punktus). Suderinti 
veiksmai būtų laikomi SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimu ir tuo atveju, jei leistų da-
lyvaujančioms įmonėms įšaldyti esamos padėties sąlygas, taip užkertant kelią klientams 
turėti tikrą galimybę įsigyti paslaugas palankesnėmis sąlygomis, kurios būtų pasiūlytos 
esant normalioms konkurencijos sąlygoms (žr. ESTT 1981  m. liepos 14  d. sprendimo 
Nr. 172/80 Gerhard Züchner v Bayerische Vereinsbank AG 20 punktą).
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353. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytą ESTT praktiką ir siekdama įvertinti, 
ar pareiškėjai suderino veiksmus pažeisdami SESV 101 straipsnio 1 dalį ir Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą, vertins, ar nagrinėjamu atveju kiekvieno iš pa-
reiškėjų atžvilgiu galima nustatyti šiuos tris elementus: veiksmų derinimą, elgesį rinkoje, 
priežastinį ryšį tarp įmonių veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje.

354. Siekiant nustatyti pirmąjį elementą, t. y. ar šiuo atveju įmonės derino veiks-
mus, kaip tai yra suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį, reikia įvertinti, ar tarp 
kelionių agentūrų buvo tiesioginis ar netiesioginis kontaktas, kuriuo būtų paveikiamas 
esamo ar potencialaus konkurento elgesys rinkoje ar konkurentui būtų atskleidžiama 
elgesio kryptis, kurią jis nusprendė įgyvendinti ar ketina įgyvendinti rinkoje, kai tokių 
kontaktų tikslas ar pasekmė yra sukurti tokias konkurencijos sąlygas, kurios neatitinka 
normalių konkurencijos sąlygų atitinkamoje rinkoje. Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, jog 
šalių valia gali būti išreikšta ir tiesiogiai, ir netiesiogiai (numanomai, neišreiškiant žo-
džiais, „nebyliai“) (žr. pagal analogiją ESTT 1983 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. 107/82, 
AEG-Telefunken prieš Europos Komisiją).

355. Kaip minėta, suderintais veiksmais gali būti laikomas toks elgesys, kai vie-
na įmonė atskleidžia strateginę informaciją konkurentui(-ams), o tas konkurentas(-ai) 
ją priima (2000  m. kovo 15  d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Nr.  T-25/95 
Cimenteries ir kt., 1849 punktas). Iš esmės tokiu kelionių agentūrų valios suderinimu, t. y. 
informacijos apie numatomų taikyti nuolaidų ribą atskleidimu viena kitai Konkurencijos 
taryba grindė kelionių agentūrų suderintus veiksmus, t. y. ginčijamame Nutarime padarė 
išvadą, kad kelionių agentūros „naudodamosi E-TURAS sistema tuo metu, kai 2009 m. 
rugpjūčio 27 d. buvo padaryti atitinkami šios sistemos pakeitimai, apribojant per šią sis-
temą parduodamoms kelionėms taikomų nuolaidų dydžius iki 3 procentų, įvertinusios 
pačios sistemos veikimo principus, jos savybes, UAB „Eturas“ paskelbtą sisteminį prane-
šimą bei pačių kelionių agentūrų internetinėse svetainėse skelbiamą informaciją apie tai-
komas nuolaidas ir nepareikšdamos jokio prieštaravimo galėjo pagrįstai numanyti, kad 
visos sistema besinaudojančios kelionių agentūros, kurias yra nesudėtinga dedant protin-
gas pastangas atpažinti, taip pat taikys ne didesnes nei 3 procentų nuolaidas kelionėms. 
Minėtos kelionių agentūros tarpusavyje atskleidė (viena kitą informavo), kokio dydžio 
nuolaidą jos ketina taikyti ateityje tokiu būdu netiesiogiai (numanomu, nebyliu pritari-
mu) išreikšdamos bendrą valią dėl elgesio atitinkamoje rinkoje, taikant ne didesnes nei 
3 procentų nuolaidas internetu per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms. Toks 
kelionių agentūrų elgesys atitinkamoje rinkoje laikytinas jų suderintais veiksmais, todėl 
konstatuotina, kad derindamos savo veiksmus šios agentūros sudarė susitarimą taip, kaip 
susitarimas suprantamas Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalies ir 5 straipsnio 
prasme ir derino savo veiksmus taip, kaip jie suprantami SESV 101 straipsnio prasme.“

356. Teisėjų kolegija pažymi, jog tokios aplinkybės, kai ūkio subjektams per infor-
macinę sistemą yra perduodama informacija apie nuolaidų dydžio parduodant paslaugas 
toje informacinėje sistemoje apribojimą, ir ūkio subjektai žino apie taikomą apribojimą 
bei supranta, jog tas apribojimas taip pat yra taikomas ir kitiems ūkio subjektams (kon-
kurentams), besinaudojantiems ta pačia informacine sistema, ir neprieštarauja tokiam 
nuolaidos apribojimui, t.  y. jį nebyliai priima, yra vertintini kaip suderinti šių ūkio su-
bjektų veiksmai. Tačiau svarbu nustatyti, ar nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba su-
rinko pakankamai įrodymų, kad kiekvienas ūkio subjektas, ginčijantis atsakovo priimtą 
Nutarimą, žinojo apie nustatytą nuolaidos apribojimą ir jam neprieštaravo.
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357. Ginčijamame Nutarime konstatuodama suderintus pareiškėjų veiksmus, 
Konkurencijos taryba rėmėsi tokiomis faktinėmis aplinkybėmis: 1) kelionių agentū-
ros E-TURAS sistema naudojosi standartinėmis sąlygomis, ir žinojo, kad tokios pačios 
standartinės sąlygos yra taikomos visoms E-TURAS sistema besinaudojančioms kelionių 
agentūroms; 2) el. paštu kai kurioms kelionių agentūroms buvo išsiųstos nuorodos į ap-
klausas dėl maksimalaus nuolaidų dydžio; 3) 2009 m. rugpjūčio 27 d. E-TURAS sistemo-
je, grafoje „Informaciniai pranešimai“, buvo patalpintas sisteminis pranešimas, kuriame 
informuojama apie numatomą nuolaidų ribojimo iki 3% įvedimą; 4) E-TURAS sistemoje 
buvo nustatytas nuolaidų ribojimas, ir dėl to faktiškai sumažėjo taikytos nuolaidos tų ke-
lionių agentūrų, kurios iki apribojimo įvedimo taikė didesnes nei 3% nuolaidas; 5) kelio-
nių agentūrų svetainėse taip pat buvo skelbiama apie 3% nuolaidas; 6) kelionių agentūros 
nepareiškė prieštaravimo taikomam nuolaidos apribojimui. 

358. Sprendžiant, ar šios aplinkybės įrodo, jog pareiškėjai dalyvavo suderintuose 
veiksmuose, aktualus ESTT 2016  m. sausio 21  d. prejudicinis sprendimas C-74/14 na-
grinėjamoje byloje. Šiame sprendime ESTT pažymėjo, jog pagal veiksmingumo princi-
pą reikalaujama, kad nacionalinės nuostatos, reglamentuojančios įrodymų vertinimą ir 
reikalaujamą įrodinėjimo standartą, nepadarytų Sąjungos konkurencijos taisyklių įgy-
vendinimo neįmanomo arba pernelyg sudėtingo, visų pirma nekenktų veiksmingam 
SESV 101 ir 102 straipsnių taikymui (šiuo klausimu žr. sprendimo Pfleiderer, C-360/09, 
EU:C:2011:389, 24 punktą). Remiantis nusistovėjusia ESTT praktika, daugeliu atvejų 
išvadą apie suderintus veiksmus ar susitarimą reikia daryti remiantis tam tikru kiekiu 
sutapimų ir požymių, kurie, įvertinti kartu, ir, nesant kitokio logiško paaiškinimo, gali 
būti konkurencijos taisyklių pažeidimo įrodymas (šiuo klausimu žr. sprendimo Total 
Marketing Services / Komisija, C-634/13 P, EU:C:2015:614, 26 punktą ir nurodytą teismo 
praktiką). Todėl pagal veiksmingumo principą reikalaujama, kad Sąjungos konkurencijos 
teisės pažeidimą būtų galima įrodyti ne tik tiesioginiais įrodymais, bet ir remiantis duo-
menimis, su sąlyga, kad jie yra objektyvūs ir nuoseklūs (prejudicinio sprendimo 35–37 
punktai).

359. ESTT taip pat pažymėjo, kad nekaltumo prezumpcija yra bendrasis Sąjungos 
teisės principas, kuris šiandien įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių char-
tijos 48  straipsnio 1  dalyje (šiuo klausimu žr. sprendimo E.ON Energie / Komisija, 
C-89/11 P, EU:C:2012:738, 72  punktą) ir kurio valstybės narės privalo laikytis įgyven-
dindamos Sąjungos konkurencijos teisę (šiuo klausimu žr. sprendimo VEBIC, C-439/08, 
EU:C:2010:739, 63 punktą ir Sprendimo N., C-604/12, EU:C:2014:302, 41 punktą). 
Nekaltumo prezumpcijai prieštarautų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio 
teismo išvada, jog suinteresuotosios kelionių agentūros turėjo žinoti pagrindinėje byloje 
nagrinėjamo pranešimo turinį, padaryta remiantis vien jo išsiuntimo faktu. Tačiau ne-
kaltumo prezumpcijai neprieštarautų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio 
teismo sprendimas, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo išsiuntimo faktu, at-
sižvelgiant į kitus objektyvius ir nuoseklius požymius, galima grįsti prezumpciją, kad pa-
grindinėje byloje dalyvaujančios kelionių agentūros nuo šio pranešimo išsiuntimo datos 
žinojo jo turinį, paliekant šioms kelionių agentūroms galimybę ją nuginčyti. Kalbėdamas 
apie šį nuginčijimą, ESTT pažymėjo, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas negali reikalauti perteklinių ar neįmanomų veiksmų. Pagrindinėje byloje daly-
vaujančios kelionių agentūros turi turėti galimybę nuginčyti prezumpciją, kad nuo pa-
grindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo išsiuntimo datos žinojo jo turinį, pavyzdžiui, 
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įrodydamos, jog negavo šio pranešimo, nesusipažino su atitinkama skiltimi arba susipa-
žino su ja tik praėjus tam tikram laikui po išsiuntimo (39–41 punktai).

360. ESTT taip pat pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kaip prašymą priimti preju-
dicinį sprendimą pateikęs teismas vertins įrodymus, bus galima preziumuoti, kad kelio-
nių agentūra dalyvavo atliekant suderintus veiksmus nuo to momento, kai susipažino su 
pranešimo turiniu. Priešingai, jei neįmanoma įrodyti, kad kelionių agentūra žinojo apie 
minėtą pranešimą, jos dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus negalima grįsti vien pa-
grindinėje byloje nagrinėjamoje sistemoje nustatyto techninio apribojimo buvimu, jeigu 
remiantis kitais objektyviais ir nuosekliais požymiais neįrodyta, kad ji nebyliai pritarė an-
tikonkurenciniams veiksmams (45 punktas).

361. ESTT prejudiciniame sprendime nurodė, kad kelionių agentūra gali nuginčyti 
dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus prezumpciją, jeigu įrodys, kad viešai atsiribojo 
nuo šių veiksmų arba pranešė apie juos administracinėms institucijoms. Be to, prašymą 
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas gali pripažinti, kad minėtą prezumpciją 
galima paneigti E-TURAS sistemos administratoriui skirtu aiškiu ir nedviprasmiškai iš-
reikštu prieštaravimu ar įrodžius, kad sistemingai buvo taikyta nustatytą ribą viršijanti 
nuolaida (46–49 punktai).

362. Taigi atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir ESTT šioje ir kitose bylose pateik-
tą Europos Sąjungos teisės aiškinimą, suderintų veiksmų konstatavimas yra susijęs su va-
linio elemento nustatymu. Todėl svarbu įvertinti, ar byloje esantys įrodymai patvirtina, 
kad pareiškėjai žinojo apie jų pardavimams per E-TURAS sistemą taikomą nuolaidų ap-
ribojimą, taip pat svarbu nustatyti, ar konkreti kelionių agentūra savo elgesiu atsiribojo 
nuo suderintų veiksmų (paneigė priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir elgesio rin-
koje prezumpciją).

363. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir 
ABTĮ) 57 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nusta-
tytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusiš-
ku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, 
taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrody-
mų vertinimas, kaip materialios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas vidiniu teismo 
įsitikinimu, kokios aplinkybės byloje yra įrodytos ir nustatytos, o kokios ne. 

364. Kaip minėta, pagal Reglamento Nr. 1/2003 2 straipsnį visuose nacionaliniuose 
procesuose dėl SESV 101 straipsnio taikymo pareiga įrodyti SESV 101 straipsnio 1 da-
lies pažeidimą tenka šaliai ar institucijai, pareiškusiai, kad būta tokio pažeidimo. Tokia 
pati pareiga Konkurencijos tarybai tenka ir siekiant įrodyti Konkurencijos įstatymo 5 
straipsnio pažeidimą. Konkurencijos taryba turi pateikti pakankamai tikslių ir neprieš-
taringų įrodymų, patvirtinančių, kad pažeidimas tikrai buvo padarytas. Kylant abejonių 
dėl pareiškėjo atsakomybės, šios abejonės vertintinos būtent teisės pažeidimu kaltinamo 
asmens naudai (lot. in dubio pro reo) (žr., pvz., Europos Sąjungos Pirmosios instancijos 
teismo 2004  m. liepos 8  d. sprendimo sujungtose bylose T-67/00, T-68/00, T-71/00 ir 
T-78/00 JFE Engineering Corp. ir kt. prieš Europos Komisiją, 177, 178 punktus, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2014  m. gegužės 21  d. sprendimą administracinė-
je byloje Nr.  A525-1160/2014, 2011  m. gegužės 2  d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A858-1488/2011 ir kt.).

365. Spręsdama, ar kelionių agentūros (pareiškėjai) žinojo apie minėtą nuolaidos 
ribojimą, teisėjų kolegija vertins byloje esančių įrodymų ir nustatytų aplinkybių visumą, 
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atsižvelgs inter alia ir į pakankamai trumpą nuolaidos ribojimo E-TURAS sistemoje tru-
kmę bei tai, kad dauguma pareiškėjų, naudodamiesi E-TURAS sistema, tik pradėjo par-
davinėti keliones internetu, o parduodamų internetu kelionių kiekis daugumai pareiškėjų 
sudarė itin mažą bendro parduodamų kelionių kiekio dalį. 

366. Atskirai pasisakytina dėl kiekvienos iš pirmiau nurodytų aplinkybių, kurio-
mis Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime grindė kelionių agentūrų suderintus 
veiksmus.

367. Konkurencijos taryba Nutarime padarė išvadą, kad kelionių agentūros, nau-
dodamosi E-TURAS sistema, žinojo, jog tokiomis pačiomis standartinėmis sąlygomis šia 
sistema naudojasi ir kitos kelionių agentūros. 

368. Kaip patvirtina bylos duomenys, E-TURAS sistema – į kelionių agentūrų 
interneto svetaines integruojama vizualiai vienodai atrodanti elektroninės paieškos sis-
tema, kuria naudojantis pirkėjai gali įsigyti keliones. Iš sutarčių, kurias kelionių agentū-
ros sudarė su UAB „Eturas“, turinio matyti, kad kelionių agentūra sudaro sutartį dėl ne-
išimtinės licencijos prisijungti prie UAB „Eturas“ sistemos, ir yra ne vienintelė kelionių 
agentūra, kuri naudojasi šia sistema. (Sutarties 1.4 punktas: „Rakto ID – unikali skaičių 
kombinacija, kurios pagalba prekybininkas identifikuoja save“. Sutarties 2.1 punktas: 
„<...> Tiekėjas įsipareigoja suteikti Prekybininkui neišimtinę, neperduodamą, nesubli-
cencijuojamą licenciją prisijungti prie E-TURAS API serverio, naudojant vieną atskirą 
API kliento programą <...>“. Sutarties 7.6 punktas: „<...> kai gali būti padaryta tiesio-
ginė materialinė žala ar sukelta didelė rizika API serveriams, E-TURAS sistemai ar ki-
tiems Prekybininkams, Tiekėjas gali neatidėliodamas sustabdyti licencijos galiojimą<...>“ 
(Tarybos byla, 5 t., b. l. 15–149). 

369. Tai, jog sistema yra standartinė, o ja naudojasi ir kitos kelionių agentūros pa-
tvirtino ir kai kurios kelionių agentūros, atsakydamos į Konkurencijos Tarybos užduotus 
klausimus tyrimo pradžioje, pavyzdžiui, UAB „Baltic Clipper“ pažymėjo, kad „turi stan-
dartines galimybes naudotis sistema, kaip ir visos kitos šią sistemą prisijungusios kelio-
nių agentūros“ (Tarybos byla, 3 t., b. l. 98), UAB „Ferona“ pažymėjo: „galėjome pritaikyti 
3 proc. nuolaidą, tokia nuolaida yra naudinga visoms turizmo agentūroms, nes lieka ga-
limybė gauti didesnį pelną“ (Tarybos byla, 7 t., b. l. 10), UAB „Keliautojų klubas“ nurodė: 
„Buvo nustatyta 3  proc. nuolaida. <...> Nuolaidų taikymo apribojimas buvo naudingas 
nors kiek apriboti nežabotą nuolaidų taikymą naujai iškeptom internetinėm parduo-
tuvėm.“ (Tarybos byla, 9  t., b.  l. 35), UAB „Litamicus“ nurodė: „Buvo nustatyta 3 proc. 
bazinės nuolaidos riba. <...> Tai padėjo suvienodinti agentūrų konkurencingumą <...>“ 
(Tarybos byla, 10 t., b. l. 35), UAB „Tropikai“ nurodė: „Kelionių agentūrų veiklai nustaty-
ta nuolaida, manau, davė pliusus, visų kainos buvo vienodos, išlikdavo didesnis uždarbis 
<...>“ (Tarybos byla, 16 t., b. l. 4). 

370. Papildomai pažymėtina, kad, kaip matyti iš byloje esančios medžiagos 
(Tarybos byla, 1 t., b. l. 3–10), E-TURAS sistema, integruota į daugelio kelionių agentūrų 
tinklapius, vizualiai atrodė vienodai, todėl tai taip pat leido kelionių agentūroms suprasti, 
jog E-TURAS sistema naudojosi daugelis kelionių agentūrų.

371. Atsižvelgdama į išdėstytas kelionių agentūrų ir UAB „Eturas“ sutarčių nuos-
tatas, bei į kelionių agentūrų pateiktus paaiškinimus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog kelionių 
agentūros suprato, kad ta pačia E-TURAS sistema standartinėmis sąlygomis naudojasi ir 
daugelis kitų kelionių agentūrų.



330

I. Administracinių teismų praktika

372. Konkurencijos taryba kelionių agentūrų suderintus veiksmus grindė sistemi-
nio pranešimo patalpinimu E-TURAS sistemoje bei elektroninių laiškų su nuorodomis 
į apklausų tekstus išsiuntimu kai kurioms kelionių agentūroms. Konkurencijos tary-
ba Nutarime nustatė, kad 2009  m. rugpjūčio 27  d. 12  val. 20  min. E-TURAS sistemo-
je, grafoje „Informaciniai pranešimai“, buvo patalpintas sisteminis pranešimas, kuriame 
buvo nurodyta: „Įvertindami kelionių agentūrų pasisakymus, pasiūlymus ir pageida-
vimus dėl nuolaidos dydžio taikymo kelionių užsakymams internetu, įvesime galimybę 
taikyti nuolaidas internetu nuo  0 iki 3% pasirinktinai. Šis nuolaidos koeficiento „lubų“ 
įvedimas padės sutaupyti agentūroms uždirbamo komiso dydį bei sunormalizuoti kon-
kuravimo sąlygas. Svarbu! Kelionių agentūroms, kurios taikė didesnes nuolaidas nei 3%, 
automatiškai nuo 14 val. bus sumažintos iki 3%. Jei esate paskelbę informacinius tekstus 
dėl nuolaidos dydžių – siūlome juos atitinkamai pakoreguoti“. Tai, kad šis sisteminis pra-
nešimas buvo patalpintas E-TURAS sistemoje ir su juo buvo įmanoma susipažinti bent 
daliai kelionių agentūrų jų paskyrose E-TURAS sistemoje, patvirtina byloje esantys įro-
dymai, t.  y. tai, kad šis pranešimas buvo rastas patikrinimų UAB „Travelonline Baltics“ 
ir UAB „Star Express“ patalpose metu (Tarybos byla, 14 t., b. l. 37, 12 t., b. l. 6), jo kopiją 
Konkurencijos tarybai pateikė UAB „700LT“ (Tarybos byla, 2 t., b. l. 7), apie šio praneši-
mo buvimą E-TURAS sistemoje patvirtino ir UAB „Zigzag Travel“ (Tarybos byla, 27 t., 
b. l. 90). Vis dėlto, priimant ginčijamą Nutarimą nebuvo surinkta įrodymų, jog su šio in-
formacinio pranešimo turiniu kuri nors kelionių agentūra susipažino nuolaidos apriboji-
mo E-TURAS sistemoje metu ar prieš nustatant šį apribojimą.

373. Dėl šio sisteminio pranešimo E-TURAS sistemoje pažymėtina, kad, kaip nu-
rodė ESTT 2016 m. sausio 21 d. prejudiciniame sprendime C-74/14, išvada, kad suinte-
resuotosios kelionių agentūros turėjo žinoti pagrindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo 
turinį, padaryta remiantis vien jo išsiuntimo faktu, prieštarautų nekaltumo prezumpcijai. 
Taigi vien faktinė aplinkybė, kad šis sisteminis pranešimas buvo patalpintas E-TURAS 
sistemos grafoje „Informaciniai pranešimai“, savaime nesudaro pagrindo daryti išvados, 
kad kelionių agentūros jį perskaitė ir taip sužinojo apie šio pranešimo turinį ir numatomą 
nuolaidų apribojimą.

374. Teisėjų kolegijos nuomone, taip pat vertintini ir įrodymai dėl elektroninių 
laiškų su nuorodomis į apklausų tekstus išsiuntimo kai kurioms kelionių agentūroms 
(Tarybos byla, 6 t., b. l. 11–34). Byloje yra įrodymai, jog šį el. laišką su kvietimu balsuoti 
dėl nuolaidos apribojimo gavo viena kelionių agentūra (Tarybos byla, 6  t., b.  l. 35, 36), 
kuri ginčijamo Nutarimo neapskundė teismui, tačiau tai nepatvirtina, jog jį taip pat gavo 
kitos kelionių agentūros, kurioms šis el. laiškas buvo siųstas. Vien tik įrodymai dėl elek-
troninių laiškų tam tikrais el. pašto adresais išsiuntimo su tekstu „Prašome nubalsuoti“ ir 
interneto nuoroda, neleidžia daryti išvados, kad šie laiškai buvo išsiųsti veikiančiais ke-
lionių agentūrų el. pašto adresais ir kad kelionių agentūros gavo šiuos elektroninius laiš-
kus, juo labiau, kad dalyvavo apklausoje ar sužinojo, jog nuolaidos yra apribotos. Todėl, 
teisėjų kolegijos nuomone, šie Konkurencijos tarybos surinkti įrodymai savaime nepa-
tvirtina, kad pareiškėjai žinojo apie E-TURAS sistemoje taikytą nuolaidos ribojimą.

375. Ginčijamame Nutarime konstatuodama buvus suderintus veiksmus 
Konkurencijos taryba taip pat rėmėsi kai kurių kelionių agentūrų svetainėse skelbta in-
formacija apie taikomas 3% nuolaidas. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba 2010  m. 
kovo 24  d. ir 2010  m. kovo 26  d. surinko informaciją apie kai kurių kelionių agentū-
rų tuo metu skelbtą informaciją dėl 3% nuolaidos taikymo, pvz. UAB „AAA Wrislit“,  
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UAB „Neoturas“; UAB „Kelionių akademija“; UAB „Daigera“; UAB „Baltic Tours 
Vilnius“; UAB „Travelonline Baltics“ interneto svetainėse buvo užrašas: „Užsisakykite 
kelionę internetu ir gaukite papildomą 3% nuolaidą“ (Tarybos byla, 1 tomas, b.  l. 1–10, 
39–55). Teisėjų kolegijos vertinimu, šie įrodymai dėl kai kurių kelionių agentūrų svetai-
nėse 2010 m. kovo 24 d. ir 2010 m. kovo 26 d. skelbtos informacijos patys savaime nelei-
džia daryti išvados, kad šios kelionių agentūros suprato apie E-TURAS sistemoje taikytą 
nuolaidos apribojimą, kadangi nerodo, kad išvardintos kelionių agentūros anksčiau taikė 
didesnę nuolaidą ir dėl įvesto apribojimo jų taikyta nuolaida sumažėjo, ar kad jos kažko-
kiais veiksmais ar neveikimu derino tokios nuolaidos dydį.

376. Vis dėlto svarbu įvertinti ir kitus įrodymus, kuriuos Konkurencijos taryba 
surinko tyrimo metu kiekvieno iš pareiškėjų atžvilgiu. Atsakovas ginčijamą Nutarimą 
grindė inter alia tuo, jog E-TURAS sistemoje pritaikius apribojimą nuolaidoms, faktiš-
kai sumažėjo kai kurių kelionių agentūrų parduodamoms kelionėms taikytos nuolaidos. 
Teisėjų kolegijos vertinimu, tos kelionių agentūros, kurios iki nuolaidos dydžio ribojimo 
įvedimo per E-TURAS sistemą pardavinėjo keliones su didesne nei 3% nuolaida, ir po 
nuolaidos apribojimo įvedimo jų taikomos nuolaidos sumažėjo iki 3%, negalėjo nepa-
stebėti, kad jų taikomos nuolaidos dydis, o kartu ir uždirbamų pajamų dydis pasikeitė. 
Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad tos kelionių agentūros, kurių per E-TURAS siste-
mą parduodamoms kelionėms taikytos nuolaidos faktiškai sumažėjo įvedus nuolaidos 
apribojimą E-TURAS sistemoje, žinojo apie įvestą apribojimą nuo pirmosios su mažes-
ne nuolaida parduotos kelionės dienos, taip pat, atsižvelgiant į tai, kad E-TURAS siste-
ma naudojosi standartinėmis sąlygomis, šios kelionių agentūros suprato ir tai, kad ati-
tinkamas apribojimas įvestas ir kitoms kelionių agentūroms, kurios naudojasi E-TURAS 
sistema. 

377. Kaip minėta, taikant SESV 101 straipsnio 1 dalį sąvoka „suderinti veiksmai“, 
be suinteresuotųjų įmonių veiksmų suderinimo, apima elgesį rinkoje po šio suderinimo 
ir priežastinį šių dviejų elementų ryšį (ESTT sprendimo Dole Food ir Dole Fresh Fruit 
Europe / Komisija, C-286/13 P, EU:C:2015:184, 126 punktas ir nurodyta teismo prakti-
ka). ESTT yra nusprendęs, kad priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir jį atliekant 
dalyvavusių įmonių elgesio rinkoje prezumpcija, pagal kurią šios įmonės, jei toliau veikia 
rinkoje, pasirinkdamos savo elgesį atsižvelgia į informaciją, kuria buvo pasikeista su kon-
kurentais, išplaukia iš SESV 101 straipsnio 1 dalies, todėl ji yra sudėtinė Sąjungos teisės, 
kurią privalo taikyti nacionalinis teismas, dalis (šiuo klausimu žr., pvz., ESTT sprendimo 
T-Mobile Netherlands ir kt., C-8/08, EU:C:2009:343, 51–53 punktus).

378. ESTT 2016  m. sausio 21  d. prejudiciniame sprendime nurodė, kad kelionių 
agentūra gali nuginčyti dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus prezumpciją, jeigu 
įrodys, kad viešai atsiribojo nuo šių veiksmų arba pranešė apie juos administracinėms 
institucijoms arba aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė prieštaravimą E-TURAS sistemos 
administratoriui arba įrodė, kad sistemingai buvo taikyta nustatytą ribą viršijanti nuo-
laida. Taigi spręsdama, ar kiekviena kelionių agentūra, žinojusi apie E-TURAS sistemoje 
taikomą nuolaidos apribojimą, dalyvavo suderintuose veiksmuose, teisėjų kolegija taip 
pat vertins, ar byloje yra įrodymų, kad konkreti kelionių agentūra savo elgesiu paneigė 
priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje prezumpciją.

379. Kai kurie pareiškėjai nurodė, jog papildomų lojalumo nuolaidų taikymo ga-
limybė reiškė, jog iš esmės nuolaidų ribojimo nebuvo (pvz., UAB „Kelionių akademi-
ja“, 52 t., b.  l. 161, 162). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog buvo apribota bazinė 
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(pagrindinė) nuolaida, o kitą, lojalumo nuolaidą pirkėjams buvo galima gauti tik atlikus 
papildomus veiksmus, t.  y. parsisiuntus nuolaidos kodą (Tarybos byla, 5  t., b.  l.  10), ir, 
kaip matyti iš Konkurencijos tarybos surinktų įrodymų, papildomas nuolaidas taikė tik 
nedaugelis kelionių agentūrų, kurios pagrindinės nuolaidos apribojimo laikotarpiu nau-
dojosi E-TURAS sistema. Todėl vien tik papildomos lojalumo nuolaidos suteikimo gali-
mybė, jos sistemingai netaikant praktikoje, teisėjų kolegijos vertinimu, neleidžia daryti 
išvados, kad nebuvo valios derinti kainas, kad kelionių agentūros, žinojusios apie pagrin-
dinės nuolaidos apribojimą, ir toliau konkuravo kainomis taip pat, kaip iki nuolaidos dy-
džio ribojimo E-TURAS sistemoje įvedimo. Vis dėlto, kaip nurodė ESTT 2016 m. sausio 
21 d. prejudiciniame sprendime, priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir jį atliekant 
dalyvavusių įmonių elgesio rinkoje prezumpciją galima būtų paneigti įrodžius, kad sis-
temingai buvo taikyta nustatytą ribą viršijanti nuolaida. Todėl iš byloje esančių įrodymų 
nustačius, kad kelionių agentūra, kuri žinojo apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sis-
temoje, sistemingai taikė papildomas nuolaidas, teisėjų kolegija spręs, jog tokia kelionių 
agentūra paneigė priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir jį atliekant dalyvavusių 
įmonių elgesio rinkoje prezumpciją, tad nedalyvavo suderintuose veiksmuose (nuo jų 
atsiribojo).

380. Konkurencijos taryba 2016  m. kovo 23  d. Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo posėdžio metu pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad šios kelionių 
agentūros žinojo apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje 2009 m. rugpjūčio 27 d. 
– 2010  m. kovo 30  d. laikotarpiu, kadangi įvedus nuolaidos apribojimą, pasikeitė (su-
mažėjo) šių kelionių agentūrų faktiškai taikytų nuolaidų dydis parduodant keliones per 
E-TURAS sistemą po 2009 m. rugpjūčio 27 d.: UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours 
Vilnius“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Megaturas“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB 
„Vestekspress“. Teisėjų kolegija atskirai įvertins įrodymus, surinktus kiekvieno iš šių pa-
reiškėjų atžvilgiu.

381. Konkurencijos taryba surinko įrodymus, kad UAB „Baltic Clipper“ iki 
2009 m. rugpjūčio 27 d. parduotoms kelionėms per E-TURAS sistemą taikė 4% nuolai-
das, nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2010 m. kovo 30 d. visoms 112 parduotų kelionių 
per E-TURAS sistemą taikė 3% nuolaidas (Tarybos byla, 3 t., b. l. 133–146). Taigi, teisėjų 
kolegijos vertinimu, šie įrodymai patvirtina, kad UAB „Baltic Clipper“ apie nuolaidos ap-
ribojimą sužinojo pirmosios kelionės su apribota nuolaida pardavimo dieną, t. y. 2009 m. 
rugpjūčio 27 d.

382. UAB „Baltic Clipper“ 2016 m. kovo 18 d. Lietuvos vyriausiajam administra-
ciniam teismui pateikė įrodymus, kad parduodant keliones ne per E-TURAS sistemą, o 
kitais pardavimo kanalais, taikė vidutiniškai didesnes nei 3% nuolaidas. Teisėjų kolegijos 
vertinimu, didesnių nuolaidų taikymas parduodant keliones kitais pardavimo kanalais 
neleidžia daryti išvados, kad kelionių agentūra tokiu būdu paneigė dalyvavimo suderin-
tuose veiksmuose prezumpciją. UAB „Eturas“ pritaikius nuolaidų apribojimą E-TURAS 
sistemoje, kelionių agentūros, supratusios apie taikomą nuolaidos apribojimą, pašalino 
netikrumą viena kitos atžvilgiu dėl nuolaidos, taikomos parduodant keliones internetu 
per E-TURAS sistemą. Toks nuolaidų suvienodinimas leido šioms kelionių agentūroms 
ne tik uždirbti didesnį pelną parduodant keliones per E-TURAS sistemą, tačiau galėjo 
paveikti ir nuolaidų, taikomų parduodant keliones biuruose, dydžius, kadangi ir kelio-
nės, parduodamos per E-TURAS sistemą, ir kelionės, parduodamos biuruose, kaip iš-
dėstyta pirmiau, yra tos pačios atitinkamos rinkos dalis, ir yra pakeičiamos viena kitos 
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atžvilgiu. Galimas poveikis nuolaidų, taikomų kelionėms, parduodamoms kitais parda-
vimo kanalais, dydžiui, nebūtinai turėjo nulemti visišką šių nuolaidų (parduodant kelio-
nes per E-TURAS sistemą ir kitais pardavimo kanalais) suvienodinimą. Kadangi veiks-
mų derinimas vyko per E-TURAS sistemą, paneigti priežastinio ryšio tarp veiksmų 
derinimo ir elgesio rinkoje prezumpciją pareiškėjai galėjo toliau konkuruodami kaino-
mis per E-TURAS sistemą. Tik toks atsiribojimas galėjo atkurti įprastas rinkos sąlygas, 
ir panaikinti konkurencijos apribojimą tiek parduodant keliones per E-TURAS sistemą, 
tiek kitais pardavimo kanalais. Nesant sisteminio didesnės nei 3% nuolaidos taikymo 
parduodant keliones per E-TURAS sistemą, kelionių agentūros, žinojusios apie taikomą 
nuolaidos apribojimą, pašalino netikrumą viena kitos atžvilgiu dėl nuolaidos, taikomos 
parduodant keliones internetu, taikymo, ir tai galėjo paveikti (tačiau nebūtinai suvie-
nodinti) jų kitais pardavimo kanalais taikomos nuolaidos dydį. Todėl pareiškėjo UAB 
„Baltic Clipper“ argumentai, kad kitais pardavimo kanalais taikytos didesnės nuolaidos 
paneigia priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje prezumpciją, atmes-
tini kaip nepagrįsti.

383. Atsižvelgdama į tai, jog pareiškėjas UAB „Baltic Clipper“, žinodamas, kad ke-
lionių pardavimams per E-TURAS sistemą taikomas nuolaidų apribojimas, ir toliau par-
davinėjo keliones su apribota nuolaida, taip pat, kaip išdėstyta pirmiau, suprato, kad ati-
tinkamas apribojimas yra taikomas kitoms kelionių agentūroms, ir byloje nėra duomenų, 
kad pareiškėjas savo elgesiu atsiribojo nuo suderintų veiksmų, teisėjų kolegija daro išva-
dą, jog tokiu būdu UAB „Baltic Clipper“, kartu su kitomis kelionių agentūromis, supratu-
siomis apie taikomą ribojimą, pašalino netikrumą dėl taikomų nuolaidų parduodant ke-
liones per E-TURO sistemą, todėl Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas 
pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas UAB „Baltic Clipper“ dalyvavo suderintuose veiks-
muose ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 
straipsnio 1 dalį. 

384. Iš Tarybos byloje esančių įrodymų matyti, kad UAB „Baltic Tours Vilnius“ 
kelionėms, parduotoms per E-TURAS sistemą 2009  m. rugpjūčio  mėn., taikė 4% nuo-
laidas, 2009  m. rugpjūčio 16  d. parduotai kelionei ir daugumai kelionių, parduotų iki 
2010 m. kovo mėn. pabaigos, taikė 3% nuolaidą. Atsižvelgiant į tokį taikytos nuolaidos 
pasikeitimą, konstatuotina, kad UAB „Baltic Tours Vilnius“ žinojo apie nuolaidos apri-
bojimą parduodant keliones per E-TURAS sistemą. Pažymėtina, kad UAB „Baltic Tours 
Vilnius“ iš 47 nuolaidos apribojimo laikotarpiu parduotų kelionių 6, t. y. 12% pardavė su 
didesne nei 3% nuolaida (Tarybos byla, 3 t., b.  l. 177, 178). Teisėjų kolegijos vertinimu, 
tokia dalis didesnių nei su 3% nuolaida parduotų kelionių per E-TURAS sistemą nelei-
džia konstatuoti, kad šis pareiškėjas sistemingai taikė didesnę nei 3% nuolaidą ir taip savo 
elgesiu paneigė priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje prezump-
ciją. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, t.  y. į tai, jog pareiškėjas UAB „Baltic Tours 
Vilnius“, žinodamas, kad kelionių pardavimams per E-TURAS sistemą taikomas nuolai-
dų apribojimas, ir toliau pardavinėjo keliones su apribota nuolaida, taip pat, kaip išdės-
tyta anksčiau, suprato, kad atitinkamas apribojimas yra taikomas kitoms kelionių agen-
tūroms, ir byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas savo elgesiu atsiribojo nuo suderintų 
veiksmų, teisėjų kolegija daro išvadą, jog Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos 
teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas UAB „Baltic Tours Vilnius“ dalyvavo sude-
rintuose veiksmuose ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punk-
tą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.
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385. Pareiškėjas UAB „Kelionių akademija“ 2012  m. kovo 26  d. Konkurencijos 
tarybai pateiktoje nuomonėje pažymėjo, kad peržiūrėjus pardavimus pastebėta, jog iki 
2009 m. rugpjūčio 28 d. buvo taikoma 4% nuolaida, o nuo 2009 m. rugpjūčio 28 d. au-
tomatiškai sumažinta iki 3%. Toje pačioje nuomonėje pareiškėjas UAB „Kelionių akade-
mija“ pažymėjo ir tai, kad „rugsėjo mėnesio antroje pusėje, sužinojęs apie vienašališkus 
pasikeitimus, padarytus UAB „Eturas“, kurie apribojo vienos iš nuolaidų dydžius (siste-
moje buvo pasirinkimas tik nuo  0 iki 3%), kartu su vieninteliu tokios paslaugos tiekė-
ju Lietuvoje ieškojome būdų kaip geriausiai galėtume parduoti keliones su didesne nei 
apribota 3% nuolaida“ (Tarybos byla, 27  t., b.  l.  47). Taigi UAB „Kelionių akademija“ 
nurodė, kad jau nuo 2009 m. rugpjūčio 28 d. parduodamoms kelionėms per E-TURAS 
sistemą taikyta mažesnė nei iki apribojimo, t. y. 3% nuolaida. Atsižvelgiant į tai, daryti-
na išvada, kad UAB „Kelionių akademija“ sužinojo apie nuolaidos apribojimą pirmosios 
kelionės su apribota nuolaida pardavimo dieną, t. y. 2009 m. rugpjūčio 28 d. Pareiškėjas 
UAB „Kelionių akademija“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė priedą, kuriame nuro-
dė 2009 m. rugsėjo 27 d.–2010 m. kovo 1 d. taikytų nuolaidų suvestinę (52 t., b. l. 170). 
Kaip išdėstyta kalbant apie UAB „Baltic Clipper“ pateiktus įrodymus, didesnių nuolai-
dų taikymas parduodant keliones kitais nei E-TURAS sistema pardavimo kanalais, tei-
sėjų kolegijos vertinimu, nepatvirtinta, kad kelionių agentūra paneigė priežastinio ryšio 
tarp veiksmų derinimo ir veiksmus derinusios įmonės elgesio rinkoje prezumpciją, t. y. 
šią prezumpciją paneigtų tik sisteminis didesnių nuolaidų taikymas parduodant keliones 
per E-TURAS sistemą.

386. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, t. y. į tai, jog pareiškėjas UAB „Kelionių 
akademija“, žinodamas, kad kelionių pardavimams per E-TURAS sistemą taikomas nuo-
laidų apribojimas, ir toliau pardavinėjo keliones su apribota nuolaida, taip pat suprato, 
kad atitinkamas apribojimas yra taikomas kitoms kelionių agentūroms, ir byloje nėra 
duomenų, kad pareiškėjas savo elgesiu atsiribojo nuo suderintų veiksmų, teisėjų kolegi-
ja daro išvadą, jog Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai kons-
tatavo, kad pareiškėjas UAB „Kelionių akademija“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir 
taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio  
1 dalį.

387. Iš byloje esančių duomenų (Tarybos byla, 10  t., b.  l.  107) matyti, kad  
UAB „Megaturas“ 2009 m. rugpjūtį, iki šio mėnesio pabaigos per E-TURAS sistemą par-
duotoms kelionėms taikė 4% nuolaidą, 2009 m. rugsėjo 2 d. ir 2009 m. rugpjūčio 30 d. 
parduotoms kelionėms UAB „Megaturas“ jau taikė 3 proc. nuolaidas, ir vėliau ginčo lai-
kotarpiu taikė tik 3 proc. nuolaidas. Sistemiškai vertindama byloje esančius įrodymus dėl 
techninio apribojimo E-TURAS sistemoje įvedimo ir UAB „Megaturas“ per E-TURAS 
sistemą parduodamoms kelionėms taikytų nuolaidų faktinio sumažėjimo, teisėjų kolegi-
ja sprendžia, kad UAB „Megaturas“ negalėjo nepastebėti faktiškai pasikeitusio nuolaidos 
dydžio (taip pat ir pasikeitusio gaunamų pajamų dydžio), tad UAB „Megaturas“ sužinojo 
apie minėtą nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje ne vėliau kaip 2009 m. rugpjūčio 
30 d. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas UAB „Megaturas“ savo elgesiu atsiribojo nuo 
suderintų veiksmų, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog Konkurencijos taryba ir pirmo-
sios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas UAB „Megaturas“ dalyva-
vo suderintuose veiksmuose ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies  
1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

388. Iš Konkurencijos tarybos surinktų įrodymų matyti, kad UAB „Travelonline 
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Baltics“ nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 27 d. 11 val. taikė 4% nuolaidą, 
nuo tos pačios dienos 14 val. 33 min. keliones pradėjo parduoti su 3% nuolaida (Tarybos 
byla, 15 t., b. l. 20–75). Taigi, atsižvelgdama į tai, kad dėl nuolaidos apribojimo E-TURAS 
sistemoje sumažėjo UAB „Travelonline Baltics“ taikytos nuolaidos dydis, o kartu pasikei-
tė ir UAB „Travelonline Baltics“ gaunamų pajamų dydis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
UAB „Travelonline Baltics“ 2009 m. rugpjūčio 27 d. sužinojo, jog per E-TURAS sistemą 
parduodamoms kelionėms taikomos nuolaidos buvo apribotos. Nuolaidos apribojimo 
laikotarpiu UAB „Travelonline Baltics“ per E-TURAS sistemą pardavė 464 keliones, iš 
kurių 115, t. y. 24,8% pritaikė didesnes nei 3% nuolaidas. Paskutiniais nuolaidos apribo-
jimo mėnesiais didesnes nei 3% nuolaidas UAB „Travelonline Baltics“ pritaikė kone pu-
sei per E-TURAS sistemą parduotų kelionių. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės 
rodo, kad UAB „Travelonline Baltics“ per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms 
sistemingai taikė didesnę nei 3% nuolaidą, ir tokiu būdu savo elgesiu atsiribojo nuo su-
derintų veiksmų, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad Konkurencijos taryba ir pirmo-
sios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog UAB „Travelonline Baltics“ pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį. 

389. UAB „Vestekspress“ 2009 m. rugpjūčio mėn. 5 iš 6 kelionių pardavė su ne ma-
žesne nei 4% nuolaida, nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. UAB „Vestekspress“ keliones pradė-
jo parduoti daugiausia su 3 proc. nuolaida (Tarybos byla, 16 t., b.  l. 88). Teisėjų kolegi-
jos vertinimu, šie įrodymai leidžia daryti išvadą, kad UAB „Vestekspress“ sužinojo apie 
nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje 2009  m. rugpjūčio 27  d., kai buvo parduota 
pirmoji kelionė su mažesne, t. y. 3% nuolaida. Vis dėlto iš Tarybos byloje esančių įrody-
mų matyti, kad 6 iš 20 kelionių, parduotų per E-TURAS sistemą nuolaidos apribojimo 
laikotarpiu, buvo parduotos su didesne nei 3% nuolaida, t.  y. UAB „Vestekspress“ nuo-
laidos apribojimo E-TURAS sistemoje laikotarpiu pardavė 30% kelionių su didesne nei 
3% nuolaida. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai rodo, kad UAB „Vestekspress“ sistemingai 
taikė didesnę nei 3% nuolaidą ir tokiu būdu savo elgesiu atsiribojo nuo suderintų veiks-
mų, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos 
teismas nepagrįstai pripažino, jog UAB „Vestekspress“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 
straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

390. Konkurencijos taryba 2016  m. kovo 23  d. vykusiame Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo posėdyje nurodė, kad dalis kelionių agentūrų prisipažino žino-
jusios apie E-TURAS sistemoje nustatytą nuolaidos ribojimą, todėl yra įrodyta, kad šios 
kelionių agentūros žinojo apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje ir dalyvavo 
suderintuose veiksmuose. Pažymėtina, kad sprendžiant, ar Konkurencijos tarybos nu-
rodytos kelionių agentūros iš tikrųjų pripažino, jog nuolaidos apribojimo metu suprato 
apie per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms taikomą nuolaidos apribojimą, 
svarbu įvertinti įrodymus, kuriuos Konkurencijos taryba surinko kiekvienos iš šių kelio-
nių agentūrų atžvilgiu. Konkurencijos taryba 2016  m. kovo 23  d. vykusio Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo posėdžio metu pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, 
kad šios kelionių agentūros pripažino žinojusios apie nuolaidos apribojimą E-TURAS 
sistemoje: UAB „Baltic Clipper“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, 
UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB 
„Kelionių gurmanai“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, 
UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „ZIP Travel“. 
Pažymėtina, kad, kaip minėta, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Kelionių akademija“,  
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UAB „Megaturas“ ir UAB „Travelonline Baltics“ atžvilgiu Konkurencijos taryba surin-
ko įrodymus, jog dėl nuolaidos apribojimo įvedimo pasikeitė jų taikytų nuolaidų dydis, 
todėl nustatyta, kad šios kelionių agentūros žinojo apie įvestą nuolaidos apribojimą šio 
apribojimo metu. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija atskirai nevertins, ar šios kelionių 
agentūros šį faktą pripažino. Atskirai pasisakytina dėl likusių kelionių agentūrų, dėl kurių 
Konkurencijos taryba nurodė, jog jos pripažino žinojusios apie E-TURAS sistemoje tai-
kytą nuolaidos apribojimą. 

391. Atsakydama į Konkurencijos tarybos klausimus UAB „Daigera“ (Tarybos 
byla, 4  t., b.  l. 4) nurodė, jog „E-TURAS el. paštu pranešė, kad galėsime taikyti nuolai-
das nuo 0 iki 3 proc. (bazinė) plius lojalumo nuolaida. Techniškai galima buvo pasirinkti 
bazinės nuolaidos dydį nuo  0 iki 3  proc. Mes taikėme 3  proc. nuolaidą. Nuolaidos ap-
ribojimas yra naudingas įmonės pelningumui <...>“. Į Tarybos klausimus „Kokiu laiko-
tarpiu buvo galima pasirinkti nuolaidos dydį už kelionės įsigijimą internetu pačiai kelio-
nių agentūrai savo nuožiūra? Ar tokia galimybė apskritai buvo?“, UAB „Daigera“ atsakė: 
„Apie tokią galimybę nieko negaliu atsakyti, nes informacijos nebuvo.“ Skunde pirmo-
sios instancijos teismui UAB „Daigera“ nurodė, kad „pranešimą apie jau nustatytą nuo-
laidos dydį UAB „Daigera“ gavo 2009 m. rugpjūčio 27 d. el. paštu.“ Nors apeliaciniame 
skunde UAB „Daigera“ pažymėjo, kad tam tikru metu turėjo tik testinę E-TURAS siste-
mos versiją, todėl negalėjo gauti 2009 m. rugpjūčio 27 d. pranešimo, iš UAB „Daigera“ 
Konkurencijos tarybai pateiktų paaiškinimų matyti, kad apie nuolaidos ribojimą  
UAB „Daigera“ sužinojo el. paštu. Atsižvelgiant į šiuos UAB „Daigera“ atsakymus, ypač į 
Konkurencijos tarybos tyrimo metu pateiktus paaiškinimus, jog UAB „Daigera“ neturėjo 
informacijos apie galimybę taikyti nuolaidas savo nuožiūra, teisėjų kolegija daro išvadą, 
kad UAB „Daigera“ žinojo apie tai, kad per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms 
taikomoms nuolaidoms buvo nustatytas apribojimas. Kaip matyti iš byloje esančių duo-
menų (Tarybos byla, 4  t., b.  l.  4), UAB „Daigera“ nuolaidos apribojimo laikotarpiu per 
E-TURAS sistemą pardavė 6 keliones su 3 proc. nuolaida, pirmąją iš jų pardavė 2009 m. 
spalio 2 d., todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, laikytina, kad UAB „Daigera“ apie nuolai-
dos apribojimą sužinojo ne vėliau kaip pirmosios kelionės pardavimo dieną, t. y. 2009 m. 
spalio 2  d. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas UAB „Daigera“ savo elgesiu atsiribo-
jo nuo suderintų veiksmų, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog Konkurencijos taryba 
ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas UAB „Daigera“ da-
lyvavo suderintuose veiksmuose ir pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies  
1 punktą bei SESV 101 straipsnio 1 dalį.

392. Atsakydama į Konkurencijos tarybos tyrimo metu užduotus klausimus 
UAB „Ferona“ nurodė, kad naudodamasi E-TURAS sistema galėjo pritaikyti 3 pro-
centų nuolaidą, tokia nuolaida yra naudinga visoms turizmo agentūroms, nes lieka ga-
limybė gauti didesnį pelną. Taip pat nurodė, kad 2009  m. rugpjūčio 1  d.–2010  m. ba-
landžio 1  d. laikotarpiu per E-TURAS sistemą kelionių nepardavė (Tarybos byla, 7  t., 
b. l. 10). Apeliaciniame skunde (53 t., b. l. 166) UAB „Ferona“ nurodė: „Neginčytina tai, 
jog tam tikru momentu UAB „Ferona“ pastebėjo, kad E-TURAS sistemoje techninėmis 
priemonėmis UAB „Eturas“ vienašališkai nustatė kelionės agentūros suteikiamos nuo-
laidos dydžio apribojimą.“ Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie pareiškėjo UAB „Ferona“ 
pateikti paaiškinimai, kuriuose jis nurodė tik 3% nuolaidos taikymo faktą, tačiau nenu-
rodė, kada konkrečiai sužinojo apie nuolaidos apribojimo taikymą E-TURAS sistemoje, 
nerodo, kad šis pareiškėjas nuolaidos apribojimo laikotarpiu suprato apie E-TURAS  
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sistemoje taikomą nuolaidos apribojimą. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba, kreip-
damasi į kelionių agentūras tyrimo metu ir prašydama atsakyti į klausimus, nurodė įta-
rimus, jog „UAB „Eturas“ galėjo tarpininkauti kelionių agentūroms bendrai nustatant 
maksimalią internetu platinamoms kelionėms taikytiną nuolaidą (iki 3% nuo kelionės 
kainos)“. Taigi atsakydamos į Konkurencijos tarybos klausimyną, kelionių agentūros 
galėjo patikrinti E-TURAS sistemoje esančią informaciją dėl nuolaidos apribojimo (sis-
teminį pranešimą ar kt.) ir jau pasibaigus 2009 m. rugpjūčio 27 d.–2010 m. kovo 30 d. 
laikotarpiui sužinoti apie E-TURAS sistemoje taikytą nuolaidos ribą. Dėl šių priežasčių, 
taip pat įvertinus tai, kad byloje nėra kitų įrodymų, rodančių, jog UAB „Ferona“ nuo-
laidos apribojimo E-TURAS sistemoje laikotarpiu suprato apie taikomą nuolaidos apri-
bojimą (byloje nėra duomenų, kad ginčo laikotarpiu UAB „Ferona“ per E-TURAS siste-
mą pardavė bent vieną kelionę ir dėl nuolaidos apribojimo sumažėjo UAB „Ferona“ per 
E-TURAS sistemą parduotoms kelionėms taikyta nuolaida), teisėjų kolegija sprendžia, 
kad Konkurencijos taryba nesurinko įrodymų, patvirtinančių, jog UAB „Ferona“ dalyva-
vo suderintuose veiksmuose. Taigi Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas 
nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Ferona“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

393. Konkurencijos taryba remiasi UAB „Freshtravel“ teismo proceso metu 
pateiktais paaiškinimais, t.  y. skunde pirmosios instancijos teismui (12  t., b.  l.  4, 5)  
UAB „Freshtravel“ nurodė, kad „neprieštaravo UAB „Eturas“ atliktiems veiksmams, 
susijusiems su Eturas sistemos funkcionavimo pakeitimu (bazinės nuolaidos apriboji-
mu), nes buvo taikoma lojalumo nuolaida, kuria galėjo pasinaudoti kiekvienas pareiš-
kėjo UAB „Freshtravel“ klientas.“ UAB „Freshtravel“ taip pat nurodė, kad atsakovo nu-
rodomu pažeidimo laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2010 m. balandžio 1 d. 
per E-TURAS sistemą nepardavė nei vienos kelionės. UAB „Freshtravel“ apeliaciniame 
skunde (53  t., b.  l.  105) pažymėta, kad „UAB „Freshtravel“ per E-TURAS sistemą nėra 
pardavusi nei vienos kelionės, todėl nežinojo ir negalėjo žinoti apie įvestą techninį sis-
temos pakeitimą, nes jo neišbandė, juo nepasinaudojo“, taip pat nurodyta, kad „bazinės 
nuolaidos ribojimo įvedimą suvokė kaip E-TURAS sistemos administratoriaus <...> vie-
našališkai įvedamą/įvestą techninį apribojimą.“ Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie UAB 
„Freshtravel“ paaiškinimai teismo proceso metu nepatvirtina, jog UAB „Freshtravel“ ži-
nojo apie E-TURAS sistemoje taikomą nuolaidos dydžio apribojimą tuo laikotarpiu, kai 
šis apribojimas buvo taikomas. Pats nuolaidos apribojimo faktas kelionių agentūroms 
buvo žinomas iš ginčijamo Nutarimo, taip pat galėjo paaiškėti Konkurencijos tarybos 
atliekamo tyrimo metu, todėl šių faktų paminėjimas teismo proceso metu neįrodo kon-
kurencijos teisės pažeidimo. Taip pat kritikuotini Konkurencijos tarybos argumentai, 
konkurencijos teisės pažeidimą, už kurį ūkio subjektas jau yra nubaustas, grindžiantys 
vien tik teismo proceso metu pateiktais paaiškinimais, t. y. Konkurencijos taryba jau pri-
imdama ginčijamą Nutarimą turėjo būti surinkusi pakankamai nuoseklių įrodymų, kurie 
pagrįstų konkurencijos teisės pažeidimą, už kurį buvo baudžiamas ūkio subjektas. Nesant 
tokių įrodymų teisėjų kolegija konstatuoja, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai ginči-
jamu Nutarimu sprendė, jog UAB „Freshtravel“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pa-
žeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

394. Grįsdama pareiškėjo UAB „Kelionių gurmanai“ prisipažinimą žinojus apie 
nuolaidų apribojimą, Konkurencijos taryba remiasi šio pareiškėjo skunde pirmosios 
instancijos teismui pateiktais paaiškinimais, o būtent tuo, kad pareiškėjas nurodė, jog  



338

I. Administracinių teismų praktika

„pareiškėjo galimybės pritaikyti didesnę nei 3% nuolaidą buvo apribotos techninėmis 
priemonėmis pačioje E-TURAS sistemoje, todėl nepriklausė nuo jo valios, ir tai negali 
būti traktuojama kaip jo tylus pritarimas nuolaidos ribojimui. <...> pareiškėjas turėjo ga-
limybę teikti nuolaidą nuo 0 iki 3% pasirinktinai, nes didesnės nuolaidos teikimas buvo 
apribotas sistemos nustatymais.“ UAB „Kelionių gurmanai“ taip pat nurodė, kad „pareiš-
kėjas, naudodamasis elektroniniu kelionių pardavimo įrankiu parduodamas operatoriaus 
TezTour keliones dar iki Konkurencijos tarybos konstatuoto susitarimo sudarymo tei-
kė ne didesnes kaip 3% nuolaidas. Tokiu būdu, E-TURAS sistemoje fiksuota maksimali 
nuolaida atitiko pareiškėjo veiklos praktiką ir nesukėlė pareiškėjui įtarimų dėl jo nepri-
klausomumo ir savarankiškumo ribojimo.“ 

395. UAB „Kelionių gurmanai“ skunde pirmosios instancijos teismui nurodyti fak-
tai, kad nuolaidos apribojimas buvo nustatytas E-TURAS sistemos administratoriaus, 
teisėjų kolegijos vertinimu, neleidžia daryti išvados, kad UAB „Kelionių gurmanai“ apie 
nustatytą nuolaidos apribojimą žinojo šio ribojimo taikymo metu. Šis faktas pareiškėjams 
buvo žinomas iš Konkurencijos tarybos Nutarimo, todėl jo paminėjimas negali būti lai-
komas kelionių agentūros pripažinimu, kad ji apribojimo metu apie jį žinojo. Kaip ma-
tyti iš byloje esančių duomenų (Tarybos byla, 9  t., b.  l. 152), UAB „Kelionių gurmanai“ 
per E-TURAS sistemą keliones parduoti su 3% nuolaida pradėjo dar 2009 m. rugpjūčio 
19 d., t. y. prieš nuolaidos apribojimo E-TURAS sistemoje įvedimą. Atsakydama į tyrimo 
metu atliktą Konkurencijos tarybos apklausą, UAB „Kelionių gurmanai“ atstovė nenu-
rodė nei dalyvavusi apklausoje, nei žinojusi apie nuolaidos ribojimą. Priešingai, nurodė, 
kad „agentūros niekada tarpusavy nesusitars ir nebalsuos. Visi daro taip, kaip jiems ge-
riau.“ (Tarybos byla, 9 t., b. l. 140). Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegi-
ja konstatuoja, kad byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog UAB 
„Kelionių gurmanai“ žinojo apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje šio apriboji-
mo taikymo metu, todėl Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepagrįs-
tai konstatavo, jog UAB „Kelionių gurmanai“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pažei-
dė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

396. Konkurencijos taryba, nurodydama, kad pareiškėjas turizmo  
UAB „Litamicus“ žinojo apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje, remiasi šio pa-
reiškėjo Konkurencijos tarybos tyrimo metu pateiktais paaiškinimais (Tarybos byla, 10 t., 
b.  l.  35), kuriuose pareiškėjas nurodo, kad „buvo nustatyta 3% bazinės nuolaidos riba. 
Tačiau papildomai galima buvo taikyti lojalaus kliento nuolaidą, kurios dydis nebuvo 
ribojamas. Tai padėjo suvienodinti agentūrų konkurencingumą bei lėmė, kad klientai 
rinkdavosi profesionaliai dirbančias agentūras, o ne tas, kurios būtų galėjusios pasiūlyti 
šiek tiek didesnę nuolaidą. <...> Nuo mūsų sistemos naudojimo pradžios (2009  m. lie-
pos 24 d.) buvo galima pasirinkti norimą bazinės nuolaidos dydį. Iki 2010 metų pavasa-
rio, bazinės nuolaidos dydis buvo ribojamas iki 3%, vėliau – neribojamas.“ Kaip matyti 
iš pareiškėjo turizmo UAB „Litamicus“ pateiktos kelionių pardavimo per E-TURAS sis-
temą ataskaitos (Tarybos byla, 10  t., b.  l.  35, 36), pareiškėjas ginčo laikotarpiu pardavė 
5 keliones su 3% nuolaida, duomenų apie ankstesnius pardavimus E-TURAS sistemoje 
nėra. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien tik nuolaidos apribojimo fakto nurodymas atsa-
kant į Konkurencijos tarybos klausimus neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad tu-
rizmo UAB „Litamicus“ nuolaidos apribojimo laikotarpiu žinojo apie šį apribojimą, ka-
dangi, kaip minėta vertinant UAB „Ferona“ atžvilgiu surinktus įrodymus, atsakydamos 
į Konkurencijos tarybos klausimyną, kelionių agentūros galėjo patikrinti E-TURAS 
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sistemoje esančią informaciją dėl nuolaidos apribojimo (sisteminį pranešimą ar kt.) 
ir jau pasibaigus 2009 m. rugpjūčio 27 d.–2010 m. kovo 30 d. laikotarpiui sužinoti apie 
E-TURAS sistemoje taikytą nuolaidos ribą. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus tei-
sėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų, jog turizmo  
UAB „Litamicus“ nuolaidos apribojimo E-TURAS sistemoje metu žinojo apie šį apri-
bojimą, todėl Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai kons-
tatavo, kad turizmo UAB „Litamicus“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

397. Konkurencijos taryba, nurodydama, kad pareiškėjas UAB „Neoturas“ žino-
jo apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje, remiasi šio pareiškėjo skunde pirmo-
sios instancijos teismui (50  t., b.  l.  5) nurodytu teiginiu, kad pareiškėjas neprieštaravo  
UAB „Eturas“ veiksmams, susijusiems su bazinės nuolaidos ribojimu, kadangi buvo tai-
koma lojalumo nuolaida, be to, pareiškėjas dar iki nuolaidos ribojimo įvedimo taikydavo 
ne didesnę nei 3 proc. dydžio nuolaidą; taip pat apeliaciniame skunde nurodytais teigi-
niais, jog kelionėms, parduodamoms internetu, galėjo būti taikomos dviejų rūšių nuolai-
dos (bazinė nuolaida iki 3 proc. dydžio ir neriboto dydžio lojalaus kliento nuolaida). 

398. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie UAB „Neoturas“ teiginiai neįrodo, jog 
ši kelionių agentūra nuolaidos apribojimo metu žinojo apie taikomą nuolaidos apribo-
jimą, nes, kaip minėta, paties nuolaidos apribojimo fakto, kuris pareiškėjams buvo ži-
nomas iš Konkurencijos tarybos nutarimo, paminėjimas neleidžia daryti išvados, kad 
kelionių agentūra tai žinojo apribojimo taikymo metu. Atsakydamas į Konkurencijos 
tarybos tyrimo metu užduotus klausimus, UAB „Neoturas“ nurodė, kad balsavimuose 
dėl nuolaidos dydžio nebalsavo, nuolaidos dydis galimas nuo 1 iki 10 procentų, ir riboja-
mas tik komisinio atlygio dydžiu, nuolaidos dydį agentūra gali pasirinkti savo nuožiūra. 
(Tarybos byla, 11 t., b. l. 7). Konkurencijos taryba nesurinko įrodymų, kad prieš nuolai-
dos dydžio apribojimo laikotarpį E-TURAS sistemoje UAB „Neoturas“ taikė didesnį nei 
3 proc. nuolaidos dydį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuo-
ja, kad byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog UAB „Neoturas“ 
suprato apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje šio apribojimo taikymo metu, 
todėl Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog 
UAB „Neoturas“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pažeidė Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

399. Konkurencijos taryba nurodo, jog pareiškėjas UAB „TopTravel“ pripa-
žino, kad žinojo apie techninį ribojimą. Konkurencijos tarybos nurodytame UAB 
„TopTravel“ atsakyme į Konkurencijos tarybos klausimus (Tarybos byla, 27  t., b.  l.  66),  
UAB „TopTravel“ pažymėjo, kad, kaip matyti iš pateikto susirašinėjimo su UAB „Eturas“ 
atstovu, „UAB „TopTravel“ nesutiko su 3 proc. nuolaida ir savo klientams taikė didesnes 
nuolaidas. Tačiau UAB „Eturas“ techninėmis priemonėmis apribojo didesnių nuolaidų 
taikymą ir nesileido į derybas, ko pasekoje UAB „TopTravel“ nutraukė bendradarbiavi-
mo sutartį su UAB „Eturas“ nuo 2009  m. gruodžio 1  d., tačiau pagal sutartį esant tam 
tikriems įsipareigojimams, visiškas bendradarbiavimas buvo nutrauktas nuo 2010  m. 
sausio  mėn.“ Prie minėto atsakymo pridėtas UAB „TopTravel“ 2009  m. lapkričio 23  d. 
pranešimas UAB „Eturas“ direktoriui, kuriame nurodyta: „pranešame, kad dėl netinka-
mų sutarties sąlygų nutraukiame bendradarbiavimo sutartį nuo 2009 m. gruodžio 1 d.“ 
(Tarybos byla, 27 t., b. l. 68).
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400. Iš susirašinėjimo tarp UAB „TopTravel“ direktoriaus ir UAB „Eturas“ direkto-
riaus matyti, kad UAB „TopTravel“ direktorius dar 2009 m. birželį buvo informuotas apie 
numatomą nuolaidos dydžio per E-TURAS sistemą parduodamoms kelionėms apribo-
jimą, tačiau tokiems UAB „Eturas“ ketinimams prieštaravo, nurodydamas, kad „čia yra 
kiekvieno reikalas, manau. Naujame mūsų portale bus didelės nuolaidos. Derėsimės, nes 
kitaip nėra jokios prasmės pirkti online“ (Tarybos byla, 6 t., b. l. 4). Kaip minėta, 2009 m. 
lapkričio mėnesį UAB „TopTravel“ pranešė UAB „Eturas“ nutraukianti sutartį, tačiau, 
kaip pažymėjo ir Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime (213 punkte), dėl sutar-
tinių įsipareigojimų pranešti apie sutarties nutraukimą prieš vieną mėnesį, sutartis buvo 
nutraukta sausio mėnesį.

401. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „TopTravel“ direktorius dar prieš nuolaidos ri-
bojimo įvedimą išreiškė nedviprasmišką prieštaravimą nuolaidos ribojimui, o nuolai-
dą apribojus – nutraukė sutartį su UAB „Eturas“ dėl netinkamų sutarties sąlygų, teisė-
jų kolegijos vertinimu, UAB „TopTravel“ savo elgesiu atsiribojo nuo suderintų veiksmų, 
todėl Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad  
UAB „TopTravel“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 
101 straipsnio 1 dalį.

402. Pareiškėjo UAB „Zigzag Travel“ atžvilgiu Konkurencijos taryba remiasi šio 
pareiškėjo skunde pirmosios instancijos teismui (20 t., b. l. 10) nurodytu teiginiu, kad jis 
„neginčija tos aplinkybės, jog tam tikru momentu jis pastebėjo, kad E-TURAS sistemoje 
techninėmis priemonėmis Eturas nustatė kelionės agentūros suteikiamos nuolaidos dy-
džio apribojimą. Tai atsispindėjo ir pareiškėjo interneto svetainėje, kurioje pateikiama in-
formacija tiesiogiai iš E-TURAS informacinės sistemos. <...> pareiškėjas pastarąją aplin-
kybę traktavo kaip vienašalį E-TURAS veiksmą.“

403. Atsakymuose į Konkurencijos tarybos klausimus tyrimo metu (18 t., b. l. 145) 
UAB „Zigzag Travel“ nurodė, kad apklausoje dėl maksimalios nuolaidos, taikomos įsigy-
jant keliones internetu, nedalyvavo, su ribojimais taikant nuolaidas nesusidūrė, nuolai-
dos dydį galėjo pasirinkti visuomet. Pastabose dėl Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo 
išvadų (Tarybos byla, 27  t., b.  l. 90) UAB „Zigzag Travel“ nurodė, kad apie maksimalių 
nuolaidų apribojimą nežinojo, 3 proc. nuolaidą UAB „Zigzag Travel“ pradėjo taikyti nuo 
pat organizuotų turistinių kelionių pardavimo pradžios ir visuomet ją taikė, jokio oficia-
laus pranešimo dėl nuolaidos apribojimų iš UAB „Eturas“ negavo. Prie šių paaiškinimų 
pridėtas išrašas iš E-TURAS sistemos, rodantis, kad sisteminis pranešimas „dėl nuolaidos 
mažinimo kelionių užsakymams internetu nuo 0 iki 3%“ neatidarytas. Pažymėtina, kad 
byloje nėra surinkta įrodymų, jog UAB „Zigzag Travel“ iki nuolaidos apribojimo taikė 
didesnes nei 3% nuolaidas, ir dėl nuolaidos apribojimo šio pareiškėjo taikytos nuolaidos 
dydis būtų pasikeitęs. 

404. Teisėjų kolegijos vertinimu, UAB „Zigzag Travel“ teismo proceso metu pa-
teikti paaiškinimai apie nuolaidos apribojimo faktą, kuris buvo žinomas iš ginčijamo 
Nutarimo, neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad nuolaidos apribojimo E-TURAS 
sistemoje metu UAB „Zigzag Travel“ žinojo apie nuolaidos apribojimą. Konkurencijos 
tarybos tyrimo metu UAB „Zigzag Travel“ nurodė nežinojęs apie kokį nors maksima-
lios nuolaidos apribojimą ir galėjęs taikyti bet kokio dydžio pasirinktą nuolaidos dydį. 
Taigi Konkurencijos taryba nesurinko pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, kad šis 
pareiškėjas žinojo apie nuolaidos apribojimo taikymą E-TURAS sistemoje, todėl tei-
sėjų kolegija daro išvadą, kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas  
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nepagrįstai pripažino, jog UAB „Zigzag Travel“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pa-
žeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

405. Dėl pareiškėjo UAB „ZIP Travel“ Konkurencijos taryba 2016  m. kovo 23  d. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžio metu pateiktuose paaiškinimuo-
se remiasi šio pareiškėjo pateiktoje nuomonėje dėl Konkurencijos tarybos tyrimo išvadų 
(Tarybos byla, 27  t., b.  l.  117) nurodytais teiginiais, jog keliones parduodantys darbuo-
tojai „aptariamų techninių priemonių, naujai įdiegtų E-TURAS sistemoje, nesureikšmi-
no, nepranešė apie tai UAB „ZIP Travel“ administracijai.“ UAB „ZIP Travel“ taip pat pa-
žymėjo, kad „aptariamos techninės priemonės E-TURAS sistemoje nebuvo derinamos, 
tačiau vienašališkai primestos, bet netaikomos.“ Atsakymuose į Konkurencijos tarybos 
klausimus tyrimo metu (Tarybos byla, 19  t., b.  l.  4, 5) UAB „ZIP Travel“ nurodė, kad 
„UAB „ZIP Travel“ nebuvo ir negalėjo būti nustatyta jokia maksimali leistina nuolaida. 
Nepriklausomai nuo paslaugų įsigijimo būdo, UAB „ZIP Travel“ dėl taikytinų nuolaidų 
sprendžia savarankiškai.“ UAB „ZIP Travel“ taip pat nurodė, kad per E-TURAS sistemą 
ginčo laikotarpiu pardavė penkias keliones, iš kurių keturioms pritaikė didesnę nei 3% 
nuolaidą. 

406. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „ZIP Travel“ nurodė, jog keliones parduodantys 
darbuotojai nuolaidos dydžio apribojimą E-TURAS sistemoje pastebėjo, teisėjų kolegija 
daro išvadą, kad UAB „ZIP Travel“ sužinojo apie minėtą apribojimą ne vėliau kaip pir-
mosios kelionės nuolaidos apribojimo laikotarpiu pardavimo dieną, t. y. 2009 m. spalio 
31 d. Kaip minėta, ESTT 2016 m. sausio 21 d. prejudiciniame sprendime, aptardamas ga-
limybę paneigti dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus prezumpciją kitais įrodymais 
nei viešas atsiribojimas ar pranešimas administracinėms institucijoms, pažymėjo, kad, 
esant tokioms aplinkybėms, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, priežastinio ryšio tarp 
veiksmų derinimo ir jį atliekant dalyvavusių įmonių elgesio rinkoje prezumpciją gali-
ma būtų paneigti įrodžius, kad sistemingai buvo taikyta nustatytą ribą viršijanti nuolai-
da (prejudicinio sprendimo 49 punktas). Atsižvelgdama į šį ESTT išaiškinimą, bei į tai, 
jog UAB „ZIP Travel“ keturioms iš penkių per E-TURAS sistemą parduotoms kelionėms 
pritaikė didesnes nei 3% nuolaidas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „ZIP Travel“ 
savo elgesiu atsiribojo nuo suderintų veiksmų, todėl Konkurencijos taryba ir pirmosios 
instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog UAB „ZIP Travel“ pažeidė Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį. 

407. Konkurencijos taryba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016  m. 
kovo 23 d. posėdžio metu paaiškino, kad kai kurių kelionių agentūrų atveju, t. y. tų, ku-
rios nepripažino žinojusios apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje ir taikė 3% 
nuolaidą iki apribojimo ir po apribojimo arba nuolaidos apribojimo laikotarpiu apskritai 
nepardavė kelionių per E-TURAS sistemą, Konkurencijos taryba nėra surinkusi įrody-
mų dėl jų dalyvavimo suderintuose veiksmuose. Kaip tokias kelionių agentūras atsako-
vas įvardino pareiškėjus UAB „AAA Wrislit“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių 
laikas“, UAB „Visveta“, UAB „ZIP Travel“. Dėl pareiškėjo UAB „ZIP Travel“ atsiribojimo 
nuo suderintų veiksmų teisėjų kolegija jau pasisakė anksčiau. Dėl pareiškėjų UAB „AAA 
Wrislit“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Visveta“ pažymėtina, 
kad byloje nėra surinkta įrodymų, kad šios kelionių agentūros parduodamos keliones 
per E-TURAS sistemą prieš nuolaidos apribojimo įvedimą taikė didesnę nei 3% nuolai-
dą, byloje taip pat nėra kitokių įrodymų, pagrindžiančių, kad šie pareiškėjai žinojo apie 
E-TURAS sistemoje taikytą nuolaidos apribojimą. 
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408. Atsižvelgdama į byloje esančią medžiagą, taip pat į minėtus teismo posė-
džio metu pateiktus Konkurencijos tarybos paaiškinimus, teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių laikas“,  
UAB „Visveta“ atžvilgiu Konkurencijos taryba nesurinko įrodymų, kurie pagrįstų, kad jie 
nuolaidos apribojimo E-TURAS sistemoje metu apie šį apribojimą žinojo, todėl teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepagrįs-
tai pripažino, jog UAB „AAA Wrislit“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kelionių laikas“, 
UAB „Visveta“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pažeidė Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį. 

409. Pažymėtina, kad remiantis ABTĮ 136 straipsnio 1 dalimi, teismas, apeliacine 
tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo 
dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų 
atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Nagrinėjamoje byloje atsakovas Konkurencijos tary-
ba padavė apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sumažinto baudų dydžio. 
Teisėjų kolegijos manymu, byloje vertinamu atveju sprendimas dėl pirmosios instancijos 
teismo pakoreguotų baudų dydžio neatsiejamai susijęs ir su atitinkamų pareiškėjų veiki-
mo ar neveikimo teisėtumo / neteisėtumo konkurencijos teisės požiūriu vertinimu, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismo prašymu ESTT pateikė reikšmingus 
ES konkurencijos teisės išaiškinimus. Todėl teisėjų kolegija sprendžia ir dėl tų pareiškėjų, 
kurie nepadavė apeliacinio skundo, atžvilgiu priimto pirmosios instancijos teismo spren-
dimo teisėtumo ir pagrįstumo visa apimtimi, t. y. taip pat ir dėl to, ar byloje yra surinkta 
pakankamai įrodymų, kad jie derino tarpusavio veiksmus.

410. Dėl pareiškėjo UAB „Aviaeuropa“ Konkurencijos taryba ginčijamame 
Nutarime (244  punkte) nurodė, kad šis pareiškėjas neteikė Konkurencijos tarybos pra-
šomos informacijos, net ir po pakartotinių raštų išsiuntimo. Šio pareiškėjo atžvilgiu 
Konkurencijos taryba nesurinko įrodymų nei dėl jo taikytų nuolaidų kelionėms, parduo-
toms per E-TURAS sistemą, nei kitų įrodymų, pagrindžiančių, kad UAB „Aviaeuropa“ 
žinojo apie E-TURAS sistemoje taikytą nuolaidų apribojimą. Atsižvelgdama į tai, teisė-
jų kolegija sprendžia, kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepa-
grįstai konstatavo, jog UAB „Aviaeuropa“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

411. Atsakydama į Konkurencijos tarybos užduotus klausimus tyrimo metu  
UAB „Grand Voyage“ nurodė (7 t., b.  l. 81), kad apklausoje dėl nuolaidos dydžio neda-
lyvavo ir apie ją nebuvo informuoti. Dėl nuolaidos apribojimo naudojantis E-TURAS 
sistema nurodė: „Maksimali galima nuolaida perkant keliones internetu mūsų duome-
nimis buvo 5  proc. Kiekviena agentūra turėjo teisę pati ir savarankiškai pasirinkti, ko-
kio dydžio nuolaidą taikyti iki maksimalios ribos ir konkrečiai kiekvieno kelionių or-
ganizatoriaus kelionėms taikyti taip pat skirtingo dydžio nuolaidas iki maksimalios.“  
UAB „Grand Voyage“ taip pat nurodė, kad 2009  m. rugpjūčio 1  d.–2010  m. balandžio 
1  d. per E-TURAS sistemą kelionių parduota nebuvo. Iš šių paaiškinimų matyti, kad  
UAB „Grand Voyage“ tiksliai nežinojo apie konkrečią taikytos nuolaidos ribą, iš jų nėra 
aišku, ar UAB „Grand Voyage“ apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje žinojo šio 
apribojimo metu, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad Konkurencijos taryba nesurinko 
įrodymų, pagrindžiančių, jog UAB „Grand Voyage“ per E-TURAS sistemą derino veiks-
mus, tad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, 
jog UAB „Grand Voyage“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pažeidė Konkurencijos 
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įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį. 
412. UAB „Kalnų upė“ direktorius Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 15 d. 

vykdytos apklausos metu (Tarybos byla, 9  t., b.  l.  3) nurodė, kad apklausos dėl maksi-
malios nuolaidos per E-TURAS sistemą nematė ir nepildė. Paklaustas apie nuolaidos, 
taikomos įsigyjant kelionę internetu, pokyčius 2009–2010 m., UAB „Kalnų upė“ direkto-
rius nurodė: „Mes taip per E-TURAS sistemą neparduodam, kad net nežinau. Pradžioje 
kokia buvo, tokia nekeista ir liko.“ Konkurencijos taryba taip pat surinko įrodymus, 
kad 2008  m. lapkritį UAB „Kalnų upė“ direktorius el. laiške UAB „Eturas“ direktoriui 
(Tarybos byla, 9 t., b. l. 6) nurodė: trečias klausimas, ar kai daug įmonių įdiegs Jūsų sis-
temą, ar neprasidės nuolaidų karas, kaip su lėktuvo bilietais buvo, ir rezultate visi pra-
loš? Žodžiu, jeigu būtų išspręsti šitie klausimai, o išspręsti juos paprasta – imti procentais 
nustatytą mokestį nuo 1 Lt pardavimų ir toliau pagal sutartą skalę, ir apriboti nuolaidas 
techniškai ir sutartimis“. Į tai UAB „Eturas“ direktorius atsakė (Tarybos byla, 9 t., b. l. 5): 
„šiuo metu yra įmanoma taikyti nuolaidą iki 3%, nuo 2009  m. sausio 1  d. ši galimybė 
pasinaikins, tad agentūroms teks konkuruoti kitomis marketinginėmis priemonėmis, ne 
nuolaidomis.“ Komentuodamas šį laišką apklausos metu UAB „Kalnų upė“ direktorius 
nurodė: „Tiesiog norėjom mokėti priklausomai nuo pardavimų skaičiaus, o ne mėnesinį 
mokestį mokėti. O dėl nuolaidų visi šneka, kad geriau būtų jų neduoti“. 

413. Ginčijamu Nutarimu Konkurencijos taryba pripažino UAB „Kalnų upė“ da-
lyvavus suderintuose veiksmuose 2009 m. rugpjūčio 27 d.–2010 m. kovo 30 d. laikotar-
piu. Teisėjų kolegijos vertinimu, Konkurencijos tarybos surinkti įrodymai – UAB „Kalnų 
upė“ direktoriaus susirašinėjimas su UAB „Eturas“ direktoriumi, vykęs 2008 m. lapkritį, 
– nepatvirtina, kad UAB „Kalnų upė“ nuolaidos apribojimo E-TURAS sistemoje metu 
žinojo apie šį apribojimą. UAB „Kalnų upė“ Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo metu 
nenurodė, jog žinojo apie nuolaidų apribojimą, priešingai, nurodė, jog nežinojo apie 
vykdytą apklausą ir joje nedalyvavo, taip pat paaiškino, kad dėl nedidelių pardavimų per 
E-TURAS sistemą neprisimena, kokia konkrečiai nuolaida taikoma, tačiau ji nekeista. Iš 
Konkurencijos tarybos surinktų duomenų matyti, jog nuolaidos apribojimo laikotarpiu 
per E-TURAS sistemą UAB „Kalnų upė“ pardavė vieną kelionę su 3% nuolaida (Tyrimo 
byla, 9 t., b. l. 26), apie anksčiau per E-TURAS sistemą parduotas keliones ir joms taiky-
tas nuolaidas duomenų nėra. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro 
išvadą, kad Konkurencijos taryba nesurinko pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, jog 
UAB „Kalnų upė“ per E-TURAS sistemą derino veiksmus, tad Konkurencijos taryba ir 
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Kalnų upė“ dalyvavo su-
derintuose veiksmuose ir pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą 
ir SESV 101 straipsnio 1 dalį. 

414. Pareiškėjas UAB „Keliautojų klubas“, atsakydamas į Konkurencijos tarybos ty-
rimo metu užduotus klausimus (Tarybos byla, 9  t., b.  l.  35) nurodė, kad balsavime dėl 
maksimalios nuolaidos nustatymo nedalyvavo. Į klausimą, kokia po balsavimo buvo 
nustatyta maksimali leistina nuolaida, nurodė, jog „buvo nustatyta 3  proc. nuolaida.“  
UAB „Keliautojų klubas“ taip pat nurodė: „Mes turėjome 3  proc. dydžio nuolaidas ir 
prieš akcijas ir po, mes tokiu būdu nekonkuravom, tad sunku pasakyti, kiek naudos tu-
rėjo kiti. <...> Nuolaidos dydį pasirinkti galima buvo nuo E-TURAS sistemos darbo pra-
džios iki 2009 m. rugpjūčio 27 d., bet, kaip minėjome, mes visada taikėme 3 proc. nuo-
laidos dydį.“ (Tarybos byla, 9  t., b.  l.  35.) Iš pateiktos parduotų kelionių per E-TURAS 
sistemą ataskaitos matyti, kad UAB „Keliautojų klubas“ per E-TURAS sistemą ginčo 
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laikotarpiu pardavė keliones tik su 3% nuolaida, duomenų apie nuolaidos dydį, taiky-
tą kelionėms iki nuolaidos apribojimo, nėra (Tarybos byla, 9  t., b.  l.  60, 61). Atsakovas 
Konkurencijos taryba minėtais pareiškėjo UAB „Keliautojų klubas“ paaiškinimais grin-
džia pareiškėjo UAB „Keliautojų klubas“ dalyvavimą suderintuose veiksmuose, t. y. teigia, 
kad pareiškėjas prisipažino dalyvavęs suderintuose veiksmuose. Teisėjų kolegijos verti-
nimu, vien tik nuolaidos apribojimo fakto nurodymas atsakant į Konkurencijos tarybos 
klausimus neleidžia daryti išvados, kad UAB „Keliautojų klubas“ nuolaidos apribojimo 
laikotarpiu žinojo apie šį apribojimą, kadangi, kaip minėta vertinant UAB „Ferona“ bei 
turizmo UAB „Litamicus“ atžvilgiu surinktus įrodymus, atsakydamos į Konkurencijos 
tarybos klausimyną, kelionių agentūros galėjo patikrinti E-TURAS sistemoje esančią in-
formaciją dėl nuolaidos apribojimo (sisteminį pranešimą ar kt.) ir jau pasibaigus 2009 m. 
rugpjūčio 27 d.–2010 m. kovo 30 d. laikotarpiui sužinoti apie E-TURAS sistemoje taikytą 
nuolaidos ribą. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad by-
loje nėra surinkta pakankamai įrodymų, jog UAB „Keliautojų klubas“ nuolaidos apribo-
jimo E-TURAS sistemoje metu žinojo apie šį apribojimą, todėl Konkurencijos taryba ir 
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Keliautojų klubas“ da-
lyvavo suderintuose veiksmuose ir pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies  
1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

415. Pareiškėjas UAB „Smaragdas travel“, atsakydamas į Konkurencijos tarybos 
tyrimo metu užduotus klausimus (11  t., b.  l.  43) nurodė: „kiek pamenu, kiek kas nori, 
tiek tas taiko internetinės prekybos taikomas nuolaidas. Maksimalios nuolaidos dydis 
mums nebuvo apribotas.“ Iš UAB „Smaragdas travel“ pateiktos informacijos (Tarybos 
byla, 11 t., b. l. 57) matyti, kad nuolaidos apribojimo laikotarpiu visoms kelionėms, par-
duotoms per E-TURAS sistemą, pritaikyta 3% nuolaida, informacijos apie didesnes iki 
nuolaidos apribojimo E-TURAS sistemoje šio pareiškėjo taikytas nuolaidas byloje nėra. 
Atsižvelgiant į tai, jog byloje nėra įrodymų, kad UAB „Smaragdas travel“ nuolaidos dy-
džio apribojimo E-TURAS sistemoje metu žinojo apie šį apribojimą, teisėjų kolegija 
sprendžia, kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai kons-
tatavo, jog UAB „Smaragdas travel“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir taip pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir SESV 101 straipsnio 1 dalį.

416. Apibendrinant pažymėtina, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog šios 
toliau išvardintos kelionių agentūros žinojo apie nuolaidos apribojimą E-TURAS siste-
moje šio apribojimo taikymo metu ir, nebyliai pritardamos tokiam ribojimui, pašalino 
netikrumą viena kitos atžvilgiu dėl nuolaidos dydžio, taikomo kelionėms, parduoda-
moms per E-TURAS sistemą, taigi dalyvavo suderintuose veiksmuose: UAB „Baltic 
Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Kelionių akademija“,  
UAB „Megaturas“.

X.

Dėl UAB „Eturas“ vaidmens suderintuose veiksmuose

417. Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime konstatavo, kad UAB „Eturas“ 
aktyviai dalyvavo suderintuose veiksmuose ir juos organizavo. Iš byloje esančių įrody-
mų, t. y. el. laiškų kopijų, UAB „Eturas“ direktoriaus apklausos, rastų sisteminio prane-
šimo dėl nuolaidos apribojimo E-TURAS sistemoje kopijų, matyti, kad UAB  „Eturas“  
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organizavo kelionių agentūrų apklausą dėl E-TURAS sistemoje taikytinų nuolaidų dy-
džio (Tarybos byla, 6 t., b. l. 8–37), patalpino E-TURAS sistemoje pranešimą apie taikyti-
nos nuolaidos maksimalaus dydžio nustatymą (Tarybos byla, 6 t., b. l. 86, 87) bei techni-
nėmis priemonėmis sistemoje apribojo galimos pritaikyti nuolaidos dydį iki 3% (Tarybos 
byla, 6 t., b. l. 78, 79). Šios aplinkybės rodo, kad UAB „Eturas“ ne tik žinojo apie maksi-
malios nuolaidos apribojimą, bet ir jį organizavo bei nustatė E-TURAS sistemoje, todėl 
teisėjų kolegija šiuo aspektu pritaria Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teis-
mo išvadoms.

418. Kai kurie iš pareiškėjų apeliaciniuose skunduose pažymėjo, kad UAB „Eturas“ 
neveikia kelionių platinimo rinkoje, todėl jo inicijuoti veiksmai negali būti pripažinti ho-
rizontaliuoju susitarimu. Šiuo aspektu pažymėtina, kad ESTT yra ne kartą konstatavęs, 
jog įmonė gali būti pripažinta sudariusia susitarimą pažeisdama SESV 101 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintą draudimą, kai tokio elgesio tikslas yra koordinuojant su kitomis įmo-
nėmis riboti konkurenciją konkrečioje atitinkamoje rinkoje, esančioje bendrojoje rinko-
je, ir tai nereiškia, kad ši įmonė privalo būti aktyvi toje atitinkamoje rinkoje (Pirmosios 
instancijos teismo 2008 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T-99/04 AC Treuhand prieš Europos 
Komisiją, 122 punktas, 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-29/05 Deltafina SpA prieš 
Europos Komisiją, 49 punktas, 2011  m. lapkričio 30  d. sprendimo T-208/06 Quinn 
Barlo Ltd ir kiti prieš Europos Komisiją, 137 punktas, ESTT 2015 m. spalio 22 d. sprendi-
mo Nr. C-194/14 AC-Treuhand prieš Europos Komisiją, 33–35 punktai). Taigi toks pareiš-
kėjų argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Papildomai pažymėtina, kad UAB „Eturas“, 
nors tiesiogiai nepardavinėjo kelionių, teikė informacinių technologijų paslaugas kelio-
nių agentūroms, ir už tai gavo ne tik fiksuotą užmokestį už atitinkamą laikotarpį, bet ir 
tam tikrą procentinę dalį užmokesčio už kiekvieną per E-TURAS sistemą parduotą kelio-
nę (Tarybos byla, 5 t., b. l. 19, 24, 29, 35 ir kt.). Kaip ir kelionių agentūros, UAB „Eturas“ 
gavo pajamas iš kelionių pardavimo, taigi veikė itin susijusioje rinkoje.

419. Kai kurie pareiškėjai teigia, kad nuolaidos apribojimas E-TURAS sistemo-
je buvo vienašališkas UAB „Eturas“ veiksmas. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad 
nagrinėjamoje byloje yra tam tikrų duomenų, jog pirminė iniciatyva riboti nuolaidas 
E-TURAS sistemoje kilo iš kelionių agentūrų. Tai rodo 2009 m. rugpjūčio 27 d. sistemi-
nio pranešimo E-TURAS sistemoje tekstas („Įvertindami kelionių agentūrų pasisakymus, 
pasiūlymus ir pageidavimus dėl nuolaidos dydžio taikymo kelionių užsakymams inter-
netu, įvesime galimybę taikyti nuolaidas internetu nuo 0 iki 3% pasirinktinai.“), taip pat 
UAB „Eturas“ direktoriaus apklausa (Tarybos byla, 5  t., b.  l. 9, 10), kurios metu jis nu-
rodė, kad „atsirado agentūrų, kurios išreiškė nuomonę, kad sumažinus nuolaidos dydį 
atsirastų natūraliai didesnis uždarbis“, taip pat pažymėjo, jog apklausą dėl nuolaidos apri-
bojimo paskatino vykdyti diskusijos su kelionių agentūromis. Vis dėlto, pažymėtina ir tai, 
kad, kaip nurodė Generalinis advokatas 2015 m. liepos 16 d. išvadoje byloje Nr. C-74/14, 
net jeigu darytume prielaidą, kad bendras verslo partneris, kuris sudarė palankesnes są-
lygas karteliui, veikė savo iniciatyva ir siekė užtikrinti, kad dėl konkurencijos ribojimo 
jo klientai gautų didesnį pelną, ir taip mėgino sustiprinti jų lojalumą, tokios aplinkybės 
nepanaikina kartelio dalyvių, kurios nebyliai pritarė tokiai neteisėtai iniciatyvai, atsako-
mybės. Taigi, net jeigu šioje byloje būtų daroma prielaida, kad bendrovė „Eturas“ veikė 
savo iniciatyva siekdama užsitikrinti sistema E–TURAS besinaudojančių kelionių agen-
tūrų lojalumą, tai nepaneigia išvados dėl tokių kelionių agentūrų suderintų veiksmų, nes 
– net ir taikant alternatyvų paaiškinimą, kad bendrovė „Eturas“ siekė išsaugoti sistemos 
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patrauklumą kelioms stambioms kelionių agentūroms – bendrovės „Eturas“ veiksmai 
būtų pagrįsti jos klienčių, kurios nebyliai pritarė šiai iniciatyvai, interesais. Tos kelionių 
agentūros, kurios žinojo apie nuolaidos apribojimą E-TURAS sistemoje, nesipriešin-
damos tokiems UAB „Eturas“ veiksmams, kurie tiesiogiai paveikė jų taikomas kelionių 
pardavimo kainas, bei toliau parduodamos keliones su ribotomis nuolaidomis, nebyliai 
pritarė tokiems veiksmams ir taip suderino savo veiksmus dėl maksimalios nuolaidos tai-
komos kelionėms, parduodamoms per E-TURAS sistemą.

420. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, 
kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog  
UAB „Eturas“ dalyvavo suderintuose veiksmuose ir pažeidė Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1 dalies 1 punktą bei SESV 101 straipsnio 1 dalį.

XI.

Dėl mažareikšmiškumo išimties taikymo

421. Pareiškėjai (UAB „Daigera“, UAB „Megaturas“ ir kt.) apeliaciniuose skun-
duose nurodė, kad jiems nepagrįstai buvo nepritaikyta de minimis išimtis, t.  y. jog su-
derinti veiksmai nagrinėjamu atveju dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti 
konkurencijos.

422. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio („Konkurenciją ribojančių susitarimų 
draudimas“) 4 dalyje nustatyta, jog šis straipsnis gali būti netaikomas ūkio subjektų su-
darytiems susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti kon-
kurencijos. Reikalavimus ir sąlygas tokiems susitarimams teisės aktu nustato Lietuvos 
Respublikos konkurencijos taryba. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004 m. 
gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1S-172 patvirtintų Reikalavimų ir sąlygų susitarimams, kurie 
dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos (toliau – ir Tarybos nu-
tarimas dėl mažareikšmiškumo) 7.1 punkte yra įtvirtinta, jog nustatytos sąlygos dėl ma-
žareikšmiškumo yra netaikomos horizontaliesiems susitarimams, kuriais tiesiogiai arba 
netiesiogiai nustatomos (fiksuojamos) tam tikros prekės kainos. Atitinkama nuostata yra 
įtvirtinta ir Komisijos pranešimo dėl nedidelės svarbos susitarimų, kurie nežymiai riboja 
konkurenciją pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį (de minimis) 
(toliau – ir Komisijos pranešimas dėl nedidelės svarbos susitarimų) 11 punkte.

423. Spręsdamas dėl mažareikšmiškumo išimties taikymo ESTT yra konstatavęs, 
kad įmonių susitarimas SESV 101 straipsnio 1 dalimi nedraudžiamas, jeigu jo poveikis 
rinkai yra tik nereikšmingas (ESTT 1969 m. liepos 9 d. sprendimo Völk, 5/69, 7 punktas, 
1998 m. gegužės 28 d. sprendimo Deere prieš Komisiją, C-7/95, 77 punktas, 1999 m. sau-
sio 21 d. sprendimo Bagnasco ir kt., C-215/96 ir C-216/96, 34 punktas ir 2006 m. lapkri-
čio 23 d. sprendimo Asnef-Equifax ir Administración del Estado, C-238/05, 50 punktas).

424. Pagal nusistovėjusią ESTT praktiką, taikant SESV 101 straipsnio 1 dalį nereikia 
atsižvelgti į konkretų susitarimo poveikį, jei paaiškėja, kad susitarimo tikslas yra konkuren-
cijos ribojimas, trukdymas arba iškraipymas (šiuo klausimu žr. 1966 m. liepos 13 d. spren-
dimo Consten ir Grundig prieš Komisiją, 56/64 ir 58/64, Rink. 429 punktą, 2011 m. gruo-
džio 8 d. sprendimo KME Germany ir kt. prieš Komisiją, C-272/09, 65 punktą ir sprendimo 
KME Germany ir kt. prieš Komisiją, C-389/10, dar nepaskelbto Rinkinyje, 75 punktą). 
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425. Šiuo klausimu ESTT yra pažymėjęs, kad „pažeidimas dėl susitarimo tikslo“ 
ir „pažeidimas dėl susitarimo poveikio“ skiriasi tuo, jog tam tikros įmonių susitarimo 
formos dėl paties savo pobūdžio gali būti laikomos žalingomis normaliai konkurenci-
jai veikti (2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Beef Industry Development Society ir Barry 
Brothers, C-209/07, 17 punktas ir 2009 m. birželio 4 d. Sprendimo T-Mobile Netherlands 
ir kt., C-8/08, 29 punktas).

426. ESTT 2012 m. gruodžio 13 d. sprendime Expedia Inc. prieš Autorité de la con-
currence ir kt. konstatavo, kad susitarimas, kuris gali paveikti valstybių narių tarpusavio 
prekybą ir kurio tikslas yra antikonkurencinis, dėl savo pobūdžio ir, neatsižvelgiant į bet 
kokį konkretų jo poveikį, yra reikšmingas konkurencijos apribojimas (37 punktas). ESTT 
šioje byloje taip pat pažymėjo, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis ir Reglamento Nr. 1/2003 
3 straipsnio 2 dalis aiškintinos taip, kad pagal jas nacionalinei konkurencijos institucijai 
nedraudžiama taikyti SESV 101 straipsnio 1 dalį įmonių susitarimui, kuris gali paveikti 
valstybių narių tarpusavio prekybą, tačiau nesiekia ribų, nustatytų Komisijos de minimis 
pranešime, jeigu šiuo susitarimu reikšmingai ribojama konkurencija, kaip tai suprantama 
pagal šią nuostatą (38 punktas).

427. Tarybos Nutarimu pareiškėjams skirta bauda už susitarimą (suderintus veiks-
mus) dėl maksimalios nuolaidos, taikytinos parduodamoms paslaugoms (organizuotoms 
kelionėms). ESTT savo praktikoje yra konstatavęs, kad susitarimai dėl nuolaidos tarp ke-
lionių agentūrų kliudo joms konkuruoti kainomis savo iniciatyva nusprendžiant perleisti 
vartotojams dalį savo gaunamo komisinio atlygio. Tokie susitarimai turi tiek tikslą varžy-
ti konkurenciją tarp kelionių agentūrų, tiek tokį poveikį (1987 m. spalio 1 d. sprendimo 
VZW Vereniging van Vlaamse Reisbureaus prieš VZW Sociale Dienst van de Plaatselijke 
en Gewestelijke Overheidsdiensten, 17 punktas). Analogiškai dėl horizontalaus kainų ribo-
jimo vertinimo mažareikšmiškumo požiūriu yra pasisakęs ir Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas (žr., pvz., 2011  m. gegužės 27  d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A858-294/2011).

428. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, 
kad nagrinėjamas susitarimas tarp kelionių agentūrų yra „pažeidimas dėl susitarimo tiks-
lo“, t.  y. susitarimas dėl kainos, taigi jis dėl savo pobūdžio ir, neatsižvelgiant į bet kokį 
konkretų jo poveikį, yra reikšmingas konkurencijos apribojimas, todėl Konkurencijos ta-
ryba bei pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad mažareikšmiškumo iš-
imtis pagal minėtus teisės aktus jam netaikytina.

XII.

Dėl kitų apeliaciniuose kelionių agentūrų skunduose pateiktų argumentų, susijusių 
su suderintais veiksmais

429. Kai kurie pareiškėjai (pvz., UAB „Vestekspress“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, 
UAB „Kelionių laikas“, UAB „Megaturas“, UAB „Daigera“ ir kt.) remiasi ESTT 2004 m. 
sausio 6  d. sprendimu byloje Nr.  C-2/01 ir C-3/01 Bundesverband der Arzneimittel-
Importeure eV ir Europos Bendrijų Komisija prieš Bayer AG, kuriame ESTT konstatavo, 
kad susitarimas 101 straipsnio 1 dalies prasme gali būti pripažintas sudarytu tyliu suti-
kimu (angl. – tacit acceptance), kai vienos iš susitarimą sudarančių šalių noras pasiek-
ti konkurencijai prieštaraujantį susitarimą pasireiškia kaip tiesioginis arba implicitinis  
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pasiūlymas kitai šaliai bendrai pasiekti tam tikrą konkurencijai prieštaraujantį tikslą. 
Pareiškėjai teigia, jog kyla abejonių, ar kuri nors iš kelionių agentūrų pateikė kitoms ke-
lionių agentūroms pasiūlymą fiksuoti nuolaidas. 

430. Kaip nurodė Generalinis advokatas 2015  m. liepos 16  d. išvadoje byloje 
Nr. C-74/14, akivaizdu, kad nagrinėjamas konkurencijos ribojimas yra horizontalaus po-
būdžio. Tam, kad konkurentai galėtų taikyti vienodą maksimalų nuolaidos dydį, būtinas 
jų tarpusavio pasitikėjimas ir įmonė paklustų tokiai iniciatyvai tik su sąlyga, kad toks pats 
ribojimas būtų horizontaliai taikomas jos konkurentams. Pritardamos tokiam ribojimui 
aptariamos įmonės veikia ne kaip konkurencingos rinkos dalyvės. Todėl byloje vertina-
mu atveju nėra pagrindo taikyti analogijos su ESTT praktika, konkrečiai susijusia su ver-
tikaliais ribojimais, pagal kurią, jeigu gamintojas vienašališkai ima taikyti konkurenciją 
ribojančią priemonę, vien komercinių santykių tęsimas nereiškia nebylaus didmenininkų 
pritarimo tokiai priemonei. Atsižvelgdama į skirtingą nagrinėtų (vertikalių) susitarimų 
pobūdį ESTT 2004 m. sausio 6 d. sprendime byloje Nr. C-2/01 ir C-3/01 Bundesverband 
der Arzneimittel-Importeure eV ir Europos Bendrijų Komisija prieš Bayer AG, teisėjų kole-
gija daro išvadą, kad šiame ESTT sprendime išdėstyti kriterijai yra netaikytini nagrinėja-
moje byloje, kurioje sprendžiama dėl horizontalių suderintų veiksmų.

431. Kai kurie pareiškėjai (pavyzdžiui, UAB „Vestekspress“, UAB „Baltic Tours 
Vilnius“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Baltic Clipper“,  
UAB „Zigzag Travel“) apeliaciniuose skunduose remiasi informacijos apsikeitimo per 
centrinį subjektą (angl. hub and spoke collusion) doktrina ir teigia, jog šiuo atveju reikėtų 
įvertinti, ar konkreti kelionių agentūra siekė perduoti ir perdavė netiesiogiai tam tikrą 
informaciją kitoms kelionių agentūroms pasinaudodama UAB „Eturas“ tarpininkavimu. 

432. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apeliantų argumentais ir pažymi, kad na-
grinėjamu atveju, skirtingai nei informacijos apsikeitimo per centrinį subjektą (hub and 
spoke collusion) atveju, nagrinėjami horizontalūs suderinti veiksmai, kai tuo pačiu metu 
buvo įgyvendintas nuolaidų apribojimas informacinėje sistemoje visų kelionių agentū-
rų atžvilgiu, ir kelionių agentūros, žinojusios apie taikytą apribojimą, suprato, kad jis yra 
taikomas ir kitoms kelionių agentūroms. Kiekvienai kelionių agentūrai nereikėjo siekti 
perduoti kitoms kelionių agentūroms tam tikros informacijos, nes informacija apie nuo-
laidos apribojimą (tų kelionių agentūrų atveju, kurios apie nuolaidos dydžio apribojimą 
žinojo) buvo aiški iš E-TURAS sistemos administratoriaus veiksmų, ir kelionių agentū-
ros, priėmusios šią informaciją ir nepareiškusios prieštaravimo suderintiems veiksmams, 
pašalino netikrumą viena kitos atžvilgiu dėl kelionėms, parduodamoms per E-TURAS 
sistemą, taikomų nuolaidų dydžio. Taigi nagrinėjamu atveju informacijos apsikeitimas 
vyko kitaip nei informacijos apsikeitimo per centrinį subjektą (hub and spoke collusion) 
atveju, todėl teisėjų kolegija atmeta šį apeliantų argumentą kaip nepagrįstą.

433. Kai kurie pareiškėjai nurodo, kad Tarybos bei pirmosios instancijos teismo 
nurodyti ESTT sprendimai yra netaikytini nagrinėjamoje byloje, nes minėtose bylose na-
grinėtais atvejais įmonės dalyvavo susitikimuose, o nagrinėjamu atveju kelionių agentū-
ros nedalyvavo susitikimuose, kuriuose būtų sprendžiamas nuolaidos klausimas. Teisėjų 
kolegijos vertinimu, svarbu yra tai, kad nagrinėjamu atveju kelionių agentūras pasie-
kė informacija, jog parduodamų kelionių nuolaidos yra ribojamos. Nors ši informacija 
konkrečias kelionių agentūras pasiekė ne susitikimų metu, o per E-TURAS sistemą, tai 
nelemia skirtingo paties pažeidimo vertinimo, kadangi, kaip nagrinėta anksčiau, kelio-
nių agentūros negalėjo nesuprasti, kad toks ribojimas yra taikomas ir kitoms kelionių  
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agentūroms, prisijungusioms prie E-TURAS sistemos, taigi, neprieštaraudamos taiko-
mam ribojimui, kelionių agentūros suderino savo valią dėl nuolaidų taikymo parduodant 
keliones per E-TURAS sistemą. Tai, jog kelionių agentūros, žinodamos apie nuolaidos 
apribojimą E-TURAS sistemoje, jam neprieštaravo ir toliau naudojosi E-TURAS sistema, 
rodo, kad jos nebyliai pritarė tokiam ribojimui ir taip tarpusavyje suderino veiksmus.

434. UAB „Megaturas“ apeliaciniame skunde (52  t., b.  l.  125) remiasi 
Konkurencijos įstatymo 6  straipsniu ir nurodo, kad prekybos internetu plėtra turi po-
veikio skatinant techninę pažangą bei leidžia vartotojams gauti papildomą naudą ir 
patogumą.

435. Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, jog šio įstatymo 5 straipsnis 
netaikomas, jeigu susitarimas skatina techninę ar ekonominę pažangą arba pagerina pre-
kių gamybą ar paskirstymą ir taip sudaro galimybes vartotojams gauti papildomos nau-
dos, taip pat jeigu susitarimas: 1) nelemia susitariančiųjų šalių veiklos apribojimų, kurie 
nėra būtini šiame straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti; 2) nesuteikia susitarimo ša-
lims galimybės riboti konkurenciją didelėje atitinkamos rinkos dalyje. To paties straips-
nio 2 dalyje nurodyta, jog kilus ginčui, ar toks susitarimas atitinka šio straipsnio 1 dalį, 
pareiga įrodyti, kad atitinka, tenka tai susitarimo šaliai, kuri naudojasi šia išimtimi.

436. Taigi vienas iš Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintų kriterijų – su-
sitarimas turi nelemti susitariančiųjų šalių veiklos apribojimų, kurie nėra būtini šiame 
straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti. Analogiška – ribojimo būtinumo – sąlyga yra 
įtvirtinta ir SESV 101 straipsnio 3 dalies a punkte. Pareiškėjas UAB „Megaturas“ nurodo, 
jog prekybos internetu plėtra turi poveikio skatinant techninę pažangą bei leidžia varto-
tojams gauti papildomą naudą ir patogumą, tačiau nepaaiškina, kodėl prekyba interne-
tu negali būti vystoma neribojant kelionių agentūrų galimybių savo nuožiūra pasirinkti 
nuolaidas, t. y. kodėl toks ribojimas yra būtinas siekiant suteikti vartotojams papildomą 
naudą ir patogumą. Pagal Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, būtent šaliai, kuri 
naudojasi šia išimtimi, tenka pareiga įrodyti, kad susitarimas atitinka nustatytus kriteri-
jus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nuolaidos ribojimas nėra būtinas, siekiant vystyti kelio-
nių pardavimo internetu veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas UAB „Megaturas“ ne-
pagrindė nuolaidos ribojimo būtinumo, siekiant užtikrinti prekybos internetu plėtrą, šis 
jo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas. 

437. Pareiškėjai UAB „Megaturas“ ir UAB „Kelionių akademija“ nurodo, kad, siek-
dami pardavinėti keliones internetu, neturėjo galimybės pasirinkti alternatyvius paslau-
gos tiekėjus, kadangi tuo metu ši kelionių platinimo sistema neturėjo analogų rinkoje.

438. Pažymėtina, kad iš byloje esančių duomenų (pvz., Tarybos byla, 16 t., b. l. 62, 
63) matyti, jog kai kurios kelionių agentūros platino keliones internetu savarankiškai, ne 
per E-TURAS sistemą, todėl galima daryti išvadą, kad naudojimasis šia sistema nebu-
vo vienintelė galimybė siekiant platinti keliones internetu. Taip pat pažymėtina, kad net 
ir tuo atveju, jei naudojimasis E-TURAS sistema būtų buvusi vienintelė galimybė pla-
tinti keliones internetu, pareiškėjai galėjo priešintis nustatytam nuolaidos ribojimui pa-
reikšdami prieštaravimą E-TURAS sistemos administratoriui, sistemingai taikydami di-
desnes (papildomas) nuolaidas per E-TURAS sistemą ar kreipdamiesi į Konkurencijos 
tarybą dėl konkurencijos ribojimo. Tačiau byloje nėra duomenų, kad šie pareiškėjai  
(UAB „Megaturas“ ir UAB „Kelionių akademija“) priešinosi nustatytam nuolaidos riboji-
mui, todėl šis pareiškėjų argumentas yra atmetamas kaip nepagrįstas.
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XIII.

Dėl procedūrinių pažeidimų

439. Kai kurie apeliantai (pavyzdžiui, UAB „Vestekspress“, UAB „Baltic Tours 
Vilnius“, UAB „Kelionių laikas“) nurodo, kad ginčijamas Nutarimas buvo paskelbtas pa-
žeidžiant taisykles, taikomas Konkurencijos tarybos priimamų nutarimų dėl įstatymų 
pažeidimų paskelbimui, be to, Konkurencijos taryboje 2012  m. gegužės 10  d. vykusio 
posėdžio metu nebuvo individualiai ir tinkamai įvertintas kiekvieno ūkio subjekto atsa-
komybės klausimas ir buvo iš esmės paneigta teisė į gynybą ir replikos teisės paskirtis. 
Ginčijamame Nutarime nebuvo pateiktas procedūros dalyvių paaiškinimų vertinimas. 

440. Teisėjų kolegija pažymi, jog šie argumentai jau buvo pateikti skunduose pir-
mosios instancijos teismui ir, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas 
išsamiai ir tinkamai išnagrinėjo šiuos argumentus bei padarė pagrįstą išvadą, kad tyrimo 
atlikimo ir Nutarimo paskelbimo metu nebuvo padaryta tokių esminių procedūrinių pa-
žeidimų, kurie būtų galėję lemti nepagrįsto nutarimo priėmimą, todėl pirmosios instan-
cijos teismo išdėstyti argumentai (pirmosios instancijos teismo sprendimo 116 punkte) 
nekartotini. Taip pat pažymėtina, kad konkrečius pareiškėjų argumentus dėl nepakanka-
mo ūkio subjektų atsakomybės individualizavimo teisėjų kolegija įvertino spręsdama, ar 
kiekvienas iš pareiškėjų dalyvavo suderintuose veiksmuose, taip pat spręsdama dėl pa-
reiškėjams pritaikytų sankcijų pagrįstumo.

XIV.

Dėl paskirtų baudų

441. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“,  
UAB „Daigera“, UAB „Eturas“, UAB „Kelionių akademija“ ir UAB „Megaturas“ dalyvavo 
suderintuose veiksmuose, remiantis Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi, yra 
pagrindas spręsti dėl sankcijų šiems pareiškėjams taikymo. Šie pareiškėjai apeliaciniuo-
se skunduose teigia, kad jiems buvo skirtos nepagrįstai didelės baudos, ir prašo jas pa-
naikinti arba sumažinti. Atsakovas Konkurencijos taryba nagrinėjamoje byloje taip pat 
pateikė apeliacinį skundą, kuriame teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 
sumažino pareiškėjams skirtas baudas ir prašo ginčijamą Nutarimą pripažinti teisėtu ir 
pagrįstu visa apimtimi.

442. Konkurencijos taryba yra viešojo administravimo subjektas, vykdantis valsty-
binę konkurencijos politiką bei kontroliuojantis, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, 
ir turintis teisę už konkurencijos teisės pažeidimus įstatymo numatytais atvejais ūkio su-
bjektams skirti baudas (Konkurencijos įstatymo 18 str., 35 str. 1 d. 3 p.). Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad teismas neatlieka viešojo administra-
vimo funkcijų ir nevykdo atitinkamos srities politikos, o tik sprendžia ginčus dėl teisės 
viešojo administravimo srityje (2011  m. birželio 23  d. nutartis administracinėje byloje 
Nr.  A444-1433/2011, 2013  m. balandžio 25  d. nutartis administracinėje byloje Nr.  A520-
634/2013). Visa tai lemia, kad Konkurencijos taryba, skirdama baudas, turi plačią diskre-
ciją (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr.  A-1699-822/2015). Analogiškos pozicijos laikosi ir ESTT 
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(žr., pvz., 2005  m. birželio 28  d. sprendimo Dansk Rørindustri prieš Europos Komisiją, 
C-189/02 P 172 punktą). Kita vertus, tai nereiškia, kad Konkurencijos taryba šioje srityje 
gali veikti nevaržomai. Ją saisto ir bendrieji teisės principai (pavyzdžiui, proporcingumo, 
vienodo vertinimo), ir specialiosios konkurencijos teisės ar bendrosios viešojo adminis-
travimo normos (pavyzdžiui, baudos dydis iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų, 
Konkurencijos įstatymo 30  str. 2  d., Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įsta-
tymo 8 str.). Teismas turi įgaliojimus patikrinti, ar Konkurencijos taryba laikėsi šių tei-
sės reikalavimų. Pažymėtina, jog pareiškėjas, siekdamas įrodyti jam skirtų baudų ar jų 
dydžių nepagrįstumą, turi pateikti duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad 
Konkurencijos taryba, skirdama baudą ir nustatydama jos dydį, netinkamai pasinaudojo 
savo diskrecija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A552-2016/2012, 2013 m. balandžio 25 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A520-634/2013, 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A-1699-822/2015).

443. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog už draudžiamus 
susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, koncentracijos, apie kurią buvo 
privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo, koncentracijos tę-
simą jos sustabdymo laikotarpiu, Konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos vykdy-
mo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą ūkio subjektams skiriama piniginė bau-
da iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Skiriamos ūkio 
subjektams baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą; pažeidimo 
trukmę; ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes; kiekvie-
no ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai; 
ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimų vertę 
(Konkurencijos įstatymo 37 str. 1 d.). 

444. Baudos dydis taip pat nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012  m. sausio 18  d. nutarimu Nr.  64 patvirtintu Baudų, skiriamų už 
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos ap-
rašu (toliau – ir Aprašas). Šio Aprašo 4 punkte nustatyta, kad už draudžiamą susitarimą 
ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ūkio subjektui skiriamas baudos dydis ap-
skaičiuojamas dviem etapais: pirmiausia, vadovaujantis Aprašo III ir IV skyriais, apskai-
čiuojamas bazinis baudos dydis. Bazinis baudos dydis apskaičiuojamas remiantis ūkio 
subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamomis ir 
pažeidimo trukme. Vėliau, vadovaujantis Aprašo V skyriumi, bazinis baudos dydis tiksli-
namas – didinamas arba mažinamas.

XV.

Dėl bazinio baudos dydžio

445. Aprašo 8 ir 10 punktuose nustatyta, kad bazinis baudos dydis lygus pardavi-
mų vertės dalies, apskaičiuotos įvertinus pažeidimo pavojingumą, ir pažeidimo trukmės 
metais sandaugai. Aprašo 5 punkte numatyta, jog pardavimų vertė paprastai nustatoma 
pagal paskutinių vienerių ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą ūkinių metų par-
davimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavi-
mų. Jeigu ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpis trumpesnis nei vieneri 
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ūkiniai metai, pardavimų vertė nustatoma pagal pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai 
ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, kurias ūkio subjektas gavo per 
dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpį.

446. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kokios pajamos šiuo atveju turėtų 
būti laikomos pajamomis, gautomis iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių 
prekių pardavimų. UAB „Kelionių akademija“ teigia, kad šiuo atveju turėjo būti remia-
masi tik pajamomis, gautomis iš kitų kelionių organizatorių organizuotų kelionių parda-
vimo (agentavimo), tačiau ne pajamomis, gautomis iš paties pareiškėjo UAB „Kelionių 
akademija“ organizuotų kelionių pardavimo. UAB „Baltic Clipper“ teigia, kad atsakovas 
turėjo remtis pajamomis, gautomis iš kelionių pardavimo per E-TURAS sistemą, arba 
tik iš parduotų UAB „Tez Tour“ organizuotų kelionių gautomis pajamomis, kadangi  
UAB „Baltic Clipper“ tik jas platino per E-TURAS sistemą.

447. Teisėjų kolegijos vertinimu, sprendžiant dėl to, kurių prekių pardavimai yra 
tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su pažeidimu, visų pirma atsižvelgtina į konkrečiu atveju 
nustatytą atitinkamą rinką, kadangi laikytina, kad apribojus tam tikros prekės kainą, šis 
apribojimas lemia ar gali lemti ir kitos prekės, esančios toje pačioje atitinkamoje rinkoje, 
kainą. Nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba nustatė, kad atitinkama rinka yra or-
ganizuotų kelionių pardavimo rinka Lietuvos Respublikoje. Taigi pritartina išvadai, jog 
skaičiuojant bazinį baudos dydį atsižvelgtina į kelionių agentūrų pajamas, gautas iš or-
ganizuotų kelionių pardavimo. Bazinio baudos dydžio skaičiavimas remiantis tik paja-
momis, gautomis iš kelionių pardavimo per E-TURAS sistemą, ar tik iš vieno kelionių 
organizatoriaus organizuotų kelionių pardavimo, teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstai 
susiaurintų pajamų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su pažeidimu, sąvoką, kadangi to-
kiu atveju būtų neatsižvelgta į pajamas, gautas iš prekių, kurių kainoms suderinti veiks-
mai taip pat galėjo daryti įtaką. Nagrinėjamu atveju nebuvo būtina atlikti tai pagrin-
džiančią ekonominę analizę, kadangi argumentai dėl prekių tarpusavio pakeičiamumo 
buvo pateikti apibrėžiant atitinkamą rinką.

448. Teisėjų kolegija pritaria Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teis-
mo išvadoms, jog tiek pačių pareiškėjų, tiek kitų kelionių organizatorių organizuotos 
kelionės yra tarpusavyje pakeičiamos galutinio pirkėjo požiūriu, nagrinėjamu atveju 
nuolaida buvo apribota parduodant jas galutiniam pirkėjui, todėl Taryba, skaičiuodama 
bazinį baudos dydį, pagrįstai susijusiomis su pažeidimu pajamomis laikė pajamas, gautas 
iš kitų kelionių organizatorių organizuotų kelionių pardavimo veiklos, ir pajamas, gautas 
pardavus pačių pareiškėjų organizuotas keliones. 

449. Skaičiuodama baudas Konkurencijos taryba rėmėsi duomenimis, pateiktais 
Tarybai tyrimo metu (UAB „Baltic Clipper“ – Tarybos byla, 3  t., b.  l. 122, UAB „Baltic 
Tours Vilnius“ – Tarybos byla, 3 t., b. l. 187, UAB „Daigera“ – Tarybos byla, 37 t., b. l. 2, 
UAB „Eturas“ – Tarybos byla, 6  t., b.  l.  95, 104, UAB „Kelionių akademija“ – Tarybos 
byla, 9 t., b. l. 80 ir 137, UAB „Megaturas“ – Tarybos byla, 10 t., b. l. 115, 119 ir 121).

450. Pareiškėjai UAB „Megaturas“ ir UAB „Baltic Tours Vilnius“ nurodo, kad 
bauda jiems buvo paskaičiuota remiantis bendrosiomis pajamomis, o ne pajamo-
mis, gautomis iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų.  
UAB „Megaturas“ pirmosios instancijos teismui pateikė duomenis, kuriame nuro-
dytos šio pareiškėjo 2010  m. iš tarpininkavimo veiklos gautos pajamos (komisiniai). 
Atsižvelgdama į tai, kad, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, Konkurencijos tary-
ba kitoms kelionių agentūroms baudas skaičiavo nuo jų 2010 m. gautų komisinių, o ne 



353

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

nuo visos kitų kelionių organizatorių organizuotų kelionių pardavimų vertės sumos  
(pvz., UAB „Baltic Clipper“ – Tarybos byla, 3 t., b. l. 122, UAB „Daigera“ – Tarybos byla, 
37 t., b. l. 2), vadovaudamasi vienodo vertinimo principu, teisėjų kolegija sprendžia, kad 
pareiškėjo UAB „Megaturas“ su pažeidimu susijusių pajamų vertė taip pat turėtų būti 
skaičiuojama nuo už tarpininkavimo veiklą gautų pajamų (komisinių). Taigi teisėjų ko-
legija vadovausis UAB „Megaturas“ pirmosios instancijos teismui pateiktais duomenimis 
(22 t., b. l. 63). Pažymėtina, kad UAB „Megaturas“ apeliacinės instancijos teismui taip pat 
pateikė duomenis apie 2010 m. gautas pajamas, tačiau šie duomenys teisme buvo gauti 
2016 m. kovo 24 d., t. y. jau baigus nagrinėti bylą 2016 m. kovo 23 d. posėdyje, todėl tei-
sėjų kolegija šių duomenų prie bylos neprijungia ir jų nevertina (ABTĮ 138 str. 3 d.).

451. Pareiškėjas UAB „Baltic Tours Vilnius“ teismui nepateikė įrodymų, rodančių 
kitokias su pažeidimu susijusias pajamas, nei buvo pateikta Konkurencijos tarybai tyri-
mo metu (Tarybos byla, 3 t., b. l. 187), todėl teisėjų kolegija remiasi šiais byloje esančiais 
duomenimis.

452. Pareiškėjas UAB „Kelionių akademija“ pirmosios instancijos teismui bei ape-
liacinės instancijos teismui pateikė duomenis apie 2010 m. gautas pajamas ir paaiškino, 
kad pirmosios instancijos teismui per klaidą nurodė, jog pajamos pateiktos su PVM. 
Teisėjų kolegija atsižvelgia į šiuos UAB „Kelionių akademija“ pateiktus įrodymus ir jais 
vadovaujasi skaičiuodama sankciją. Kaip minėta, UAB „Kelionių akademija“ teigia, jog 
skaičiuojant baudą turėtų būti atsižvelgiama tik į pajamas (komisinius), gautas už tarpi-
ninkavimą parduodant kitų kelionių organizatorių parduotas keliones, tačiau ne į paja-
mas, kurios gautos už paties pareiškėjo UAB „Kelionių akademija“ organizuotas keliones, 
taip pat nurodo, kad UAB „Kelionių akademija“ organizuojamos kelionės nėra pakaitalai 
kitų kelionių organizatorių organizuojamoms kelionėms. Teisėjų kolegija nepritaria to-
kiems pareiškėjo UAB „Kelionių akademija“ argumentams, kadangi, kaip minėta, spren-
džiant dėl su pažeidimu susijusių pajamų, atsižvelgtina į nagrinėjamu atveju nustatytą 
atitinkamą rinką. Pareiškėjas UAB „Kelionių akademija“ teigia, kad jo organizuojamos 
kelionės nėra tarpusavyje pakeičiamos su kitų kelionių organizatorių organizuojamo-
mis kelionėmis, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad Lietuvoje nėra kitų ke-
lionių organizatorių, platinančių panašias į pareiškėjo parduodamas organizuotas kelio-
nes, todėl šis jo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas. Taigi skaičiuodama pareiškėjui  
UAB „Kelionių akademija“ baudos dydį teisėjų kolegija atsižvelgs į šio pareiškėjo 2010 m. 
gautas pajamas iš kelionių organizavimo ir iš kitų kelionių organizatorių organizuotų ke-
lionių platinimo (52 t., b. l. 169).

453. Pareiškėjas UAB „Eturas“ apeliaciniame skunde nurodė, kad nepardavinė-
jo kelionių per E-TURAS sistemą, tik ją administravo, todėl Konkurencijos taryba ne-
pagrįstai rėmėsi šio pareiškėjo nurodytomis pajamomis. Teisėjų kolegijos vertinimu, 
Konkurencijos taryba pagrįstai atsižvelgė į šio pareiškėjo nurodytas 2010 m. gautas paja-
mas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su kelionių pardavimo veikla (Tarybos byla, 6 t., 
b.  l.  95), pareiškėjas, administruodamas E-TURAS sistemą, gavo pajamas, tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusias su kelionių pardavimo veikla (kelionių agentūrų mokamą mokestį 
kas mėnesį bei mokestį už kiekvienos kelionės pardavimą (Tarybos byla, 5 t., b. l. 19)

454. Kaip minėta, nustatant bazinį baudos dydį, aktuali ir konkretaus ūkio subjek-
to dalyvavimo pažeidime trukmė. Byloje nustatyta, kad UAB „Baltic Clipper“ sužinojo 
apie nustatytą nuolaidos ribojimą ir dalyvavo suderintuose veiksmuose nuo 2009 m. rug-
pjūčio 27  d., UAB „Baltic Tours Vilnius“ – nuo 2009  m. rugsėjo 16  d., UAB „Daigera“ 
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– nuo 2009  m. spalio 2  d., UAB „Kelionių akademija“ – nuo 2009  m. rugpjūčio 28  d.,  
UAB „Megaturas“ – nuo 2009 m. rugpjūčio 30 d. UAB „Eturas“ nustatė nuolaidos riboji-
mą E-TURAS sistemoje, ir dalyvavo pažeidime nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. 

455. Konkurencijos Taryba Nutarime nustatydama, kad pažeidimas tęsė-
si iki 2010  m. kovo  mėn. pabaigos, rėmėsi UAB „700LT“, turizmo UAB „Litamicus“, 
UAB „Eturas“ direktoriaus paaiškinimais ir 2010 m. kovo 24 d. bei 2010 m. kovo 26 d. 
Konkurencijos tarybos aktais ir jų priedais. Pirmosios instancijos teismas taip pat kons-
tatavo, kad pažeidimas tęsėsi iki 2010 m. kovo mėn. pabaigos. Pareiškėjas UAB „Eturas“ 
ginčija tokią pirmosios instancijos teismo išvadą, teigdamas, kad UAB „700LT“ direkto-
riaus parodymai nebuvo pagrįsti įrodymais, o UAB „Eturas“ direktorius savo paaiškini-
mus vėliau pakeitė. Teisėjų kolegija, įvertinusi įrodymus, kuriais rėmėsi Konkurencijos 
taryba, nustatydama pažeidimo pabaigą, taip pat atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjai nepa-
teikė įrodymų, rodančių, jog pažeidimas baigėsi anksčiau, pritaria, kad iš surinktų įrody-
mų galima daryti išvadą, jog pažeidimas baigėsi 2010 m. kovo mėnesio pabaigoje.

456. Atsižvelgiant į nustatytą pažeidimo pradžią ir pabaigą kiekvieno iš pareiškėjų, 
dalyvavusių suderintuose veiksmuose, atžvilgiu, pažymėtina, kad UAB „Baltic Clipper“, 
UAB „Eturas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Megaturas“ dalyvavo suderintuose 
veiksmuose septynis mėnesius, UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir UAB „Daigera“ – šešis mė-
nesius. Aprašo 5 punkte nustatyta, kad „jeigu ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidi-
mą laikotarpis trumpesnis nei vieneri ūkiniai metai, pardavimų vertė nustatoma pagal 
pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių par-
davimų, kurias ūkio subjektas gavo per dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpį.“ Todėl, 
2010  m. pardavimų pajamos, gautos iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių 
prekių pardavimų, daugintinos atitinkamai iš 7/12 (UAB „Baltic Clipper“, UAB „Eturas“, 
UAB „Kelionių akademija“, UAB „Megaturas“ atveju) ir 6/12 (UAB „Baltic Tours Vilnius“ 
ir UAB „Daigera“ atveju). 

457. Remiantis Aprašo 10, 11 punktais, baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti nau-
dojama pardavimų vertės dalis, atsižvelgiant į Aprašo 9 punkte numatytą ribą, nustatoma 
pagal pažeidimo pavojingumą. Nustatant pažeidimo pavojingumą, atsižvelgiama į pažei-
dimo pobūdį, pažeidimo sukeltas pasekmes atitinkamai rinkai ir su pažeidimu susijusios 
atitinkamos geografinės teritorijos (geografinės rinkos) plotą. Draudžiamų konkurentų 
susitarimų dėl kainų nustatymo, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimų kiekių ri-
bojimo atvejais baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų vertės dalis 
sudaro nuo 20 iki 30 procentų pagal Aprašo III skyrių nustatytos pardavimų vertės.

458. Konkurencijos taryba, nustatydama 20 procentų pardavimų vertės dydį už 
pažeidimo pavojingumą, vadovavosi Aprašo 11 punktu bei atsižvelgė į tai, kad šiuo atveju 
kelionių agentūrų ir UAB „Eturas“ veiksmais buvo pažeisti ne tik Konkurencijos įstaty-
mo 5 straipsnio, tačiau ir SESV 101 straipsnio reikalavimai, kad tokie veiksmai yra vieni 
sunkiausių ir žalingiausių konkurencijos teisės pažeidimų, taip pat į tai, jog šiuo atveju 
draudžiamas susitarimas buvo tiesiogiai susijęs su kainų nustatymu, vien šio susitari-
mo sudarymas daro žalą konkurencijos procesui ir savaime ją apriboja. Teisėjų kolegijos 
vertinimu, atsižvelgiant į išdėstytą taikytiną teisinį reglamentavimą ir byloje nustatytas 
aplinkybes, t. y. tai, kad buvo suderinti veiksmai dėl kainų, o tai yra pavojingas konku-
rencijos teisės pažeidimas, be to, vienas iš baudos už konkurencijos teisės pažeidimus 
tikslų yra atgrasymas nuo pažeidimo darymo, Konkurencijos taryba pagrįstai rėmėsi  
20 procentų pardavimų vertės dalimi. 
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459. Aprašo 12 punkte numatyta, kad siekiant atsižvelgti į kiekvieno ūkio subjek-
to dalyvavimo darant pažeidimą trukmę, pagal Aprašo 9–11  punktų nuostatas apskai-
čiuota suma dauginama iš ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą metų skaičiaus. 
Trumpesnis nei šešių mėnesių laikotarpis laikomas puse metų; ilgesnis už šešis mėnesius, 
bet trumpesnis už metus laikotarpis laikomas metais. Remiantis šia nuostata ir nustaty-
ta pareiškėjų dalyvavimo pažeidime trukme, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours 
Vilnius“, UAB „Eturas“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Megaturas“ pagal Aprašo 9–11 
punktų nuostatas apskaičiuota suma dauginama iš 1, o ir UAB „Daigera“ – iš 0,5.

460. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pareiškėjams, dalyvavusiems sude-
rintuose veiksmuose nustatytinas toks bazinis baudos dydis: UAB „Baltic Clipper“ 
– 154  643  Lt, UAB „Baltic Tours Vilnius“ – 95  990  Lt, UAB „Daigera“ – 33  970  Lt, 
UAB „Eturas“ – 43 283 Lt, UAB „Kelionių akademija“ – 385 834 Lt, UAB „Megaturas“ 
– 211 461 Lt. 

XVI.

Dėl atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių

461. Kaip jau minėta, vadovaujantis Aprašo 4 punktu, nustačius bazinį baudų dydį, 
jis, vadovaujantis Aprašo V skyriumi, yra tikslinamas, atsižvelgiant į individualias aplin-
kybes (atsakomybę lengvinančių arba sunkinančių aplinkybių buvimą, kiekvieno ūkio 
subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai). Taigi 
vadovaujantis baudų už konkurencijos teisės pažeidimus nustatymą reglamentuojančiais 
teisės aktais, individualizuojant baudą, be kita ko, būtina vertinti, ar ūkio subjektų veiks-
muose yra lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

4611. Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad atsakomybę len-
gvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad ūkio subjektai, padarę pažeidimą, savo noru 
užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, padėjo Konkurencijos tarybai tyrimo 
metu, atlygino nuostolius, pašalino padarytą žalą, savo valia nutraukė pažeidimą, neatli-
ko konkurenciją ribojančių veiksmų, pripažino Konkurencijos tarybos tyrimo metu nu-
statytas esmines aplinkybes, taip pat tai, kad pažeidimą sudarantis elgesys buvo nulemtas 
valdžios institucijų veiksmų, ir labai sunki ūkio subjekto finansinė padėtis. Atsakomybę 
sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad ūkio subjektai kliudė vykdyti tyrimą, slė-
pė įvykdytą pažeidimą, tęsė pažeidimą nepaisydami Konkurencijos tarybos įpareigojimo 
nutraukti neteisėtus veiksmus arba jei pakartotinai įvykdė pažeidimą, už kurį ūkio su-
bjektams jau buvo paskirtos šiame įstatyme numatytos sankcijos (37 str. 3 d.).

462. Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas minėtų Konkurencijos 
įstatyme numatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių pareiškėjų, kurie dalyvavo sude-
rintuose veiksmuose, atžvilgiu nenustatė. 

463. Konkurencijos taryba pareiškėjų veiksmuose nenustatė ir lengvinančių aplin-
kybių, tačiau pirmosios instancijos teismas su tokiu Konkurencijos tarybos vertinimu 
nesutiko. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendime 
pažymėjo, jog Konkurencijos taryba nepagrįstai pareiškėjų veiksmuose nenustatė lengvi-
nančios aplinkybės – pagalbos Konkurencijos tarybai tyrimo metu, kadangi visi šie pa-
reiškėjai teikė Konkurencijos tarybai jiems žinomą informaciją, atsakė į jos paklausimus. 
Pirmosios instancijos teismo vertinimu, tai sudaro pagrindą pareiškėjams apskaičiuotą 
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bazinį baudos dydį mažinti 20 proc. Konkurencijos taryba apeliaciniame skunde ginčija 
šią pirmosios instancijos teismo išvadą ir teigia, kad atsakomybę lengvinančia aplinkybe 
laikytini tik tokie ūkio subjekto veiksmai, kuriuos jis savo iniciatyva tyrimo metu atlieka, 
kad padėtų Konkurencijos tarybai išsiaiškinti su nagrinėjama byla susijusias aplinkybes, 
tačiau nagrinėjamu atveju ūkio subjektai tik vykdė savo pareigą pateikti informaciją, rei-
kalaujamą Konkurencijos tarybos.

464. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, nagrinėjant 
konkurencijos teisės pažeidimo bylas, yra pažymėta, jog institucijos (šiuo atveju – 
Konkurencijos tarybos) tyrimo metu duotų nurodymų ūkio subjektams vykdymas 
ir prašomos informacijos pateikimas, kaip taisyklė, negali būti kvalifikuojamas kaip 
bendradarbiavimas ar pagalba konkurencijos institucijai (žr., pvz., LVAT 2007  m. lie-
pos 13  d. nutartį administracinėje byloje Nr.  A2-709/2007, 2011  m. sausio 3  d. nutartį 
administracinėje byloje Nr.  A858-1702/2010, 2011  m. birželio 23  d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr.  A822-2818/2012). Atsižvelgdama į šią Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktiką, taip pat į bylos medžiagą, iš kurios matyti, kad kelionių agentūros ir  
UAB „Eturas“ tik teikė Konkurencijos tarybos prašomą informaciją, teisėjų kolegija 
daro išvadą, kad Konkurencijos taryba, nelaikydama šių ūkio subjektų veiksmų lengvi-
nančia aplinkybe, neperžengė savo diskrecijos ribų, todėl pirmosios instancijos teismas 
nepagrįstai šiuo pagrindu sumažino baudas pareiškėjams, dalyvavusiems suderintuose 
veiksmuose.

465. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. balandžio 8 d. Sprendime taip pat pa-
žymėjo, kad nei viena iš kelionių agentūrų aktyvių veiksmų neišreiškė, per E-TURAS 
sistemą pardavė tik labai nedidelę dalį organizuotų kelionių, todėl apskaičiuotą bazinį 
baudos dydį mažino 40  proc. Konkurencijos taryba apeliaciniame skunde ginčija tokią 
pirmosios instancijos teismo išvadą, teigdama, kad pats pažeidimo pobūdis lėmė, jog bū-
tent neveikimu ūkio subjektai išreiškė valią, taip informuodami vienas kitą, kokio dydžio 
nuolaidą jie ketina taikyti ateityje.

466. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, 
jog baudos mažinimo požiūriu turi būti nustatytos tokios išskirtinės ar specifinės aplin-
kybės, susijusios su ūkio subjekto pasyvumu ar kitaip pasireiškusia nedidele įtaka pažei-
dimo padarymui, kurios, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo principus, konkrečios 
situacijos aplinkybes, pakankamai aiškiai liudytų, kad bauda turėtų būti dar labiau suma-
žinta (LVAT 2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 
2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1301/2012). Nagrinėjimu 
atveju kelionių agentūrų, dalyvavusių, suderintuose veiksmuose, pažeidimas pasireiškė 
neveikimu (nebyliu pritarimu nuolaidų ribojimui), sutiktina su Konkurencijos tarybos 
pozicija, kad pats pažeidimo pobūdis, be kita ko, „Eturas“ atlikti aktyvūs veiksmai, nu-
lėmė, kad kitiems pareiškėjams aktyvių veiksmų atlikti nebereikėjo. Atsižvelgiant į tokį 
konkurencijos teisės pažeidimo pobūdį darytina išvada, kad Konkurencijos taryba, ne-
laikydama šios aplinkybės lengvinančia aplinkybe, tinkamai įvertino faktines bylos aplin-
kybes, o pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl kelionių agentūrų, dalyvavusių 
suderintuose veiksmuose, atsakomybės, nepagrįstai sumažino jiems skirtas baudas pagal 
Aprašo 18 punktą.

467. Ginčijamame Nutarime Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teis-
mas 2013  m. balandžio 8  d. sprendime konstatavo, kad UAB „Eturas“ buvo suderintų 
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veiksmų iniciatorius, dėl to jam skirta bauda padidinta 20 procentų. UAB „Eturas“ ape-
liaciniame skunde ginčija šią pirmosios instancijos teismo išvadą, nurodydamas, kad vei-
kė remdamasis savo ūkinės veiklos laisve. 

468. Kaip pažymėta pirmiau, iš byloje esančių įrodymų, t.  y. el. laiškų kopijų,  
UAB „Eturas“ direktoriaus apklausos, rastų sisteminio pranešimo dėl nuolaidos apribo-
jimo E-TURAS sistemoje kopijų, matyti, kad UAB „Eturas“ organizavo kelionių agen-
tūrų apklausą dėl E-TURAS sistemoje taikytinų nuolaidų dydžio (Tarybos byla, 6  t., 
b.  l.  8–37), patalpino E-TURAS sistemoje pranešimą apie taikytinos nuolaidos maksi-
malaus dydžio nustatymą (Tarybos byla, 6 t., b.  l. 86, 87) bei techninėmis priemonėmis 
sistemoje apribojo galimos pritaikyti nuolaidos dydį iki 3% (Tarybos byla, 6  t., b.  l. 78, 
79). Šios aplinkybės rodo, kad UAB „Eturas“ ne tik žinojo apie maksimalios nuolaidos 
apribojimą, bet ir jį organizavo bei įdiegė E-TURAS sistemoje. Todėl teisėjų kolegija 
sprendžia, kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripaži-
no UAB „Eturas“ suderintų veiksmų iniciatoriumi ir padidino baudos dydį 20 procentų. 
Konkurencijos taryba, skaičiuodama baudos dydį UAB „Eturas“, taip pat pagrįstai atsi-
žvelgė į šio ūkio subjekto 2010 m. bendrųjų pajamų dydį, nustatydama baudos dydį ne 
didesnį kaip 10 procentų 2010 m. šio pareiškėjo gautų bendrųjų pajamų. 

469. Apeliaciniame skunde pareiškėjas UAB „Baltic Clipper“ nurodo, kad gin-
čijamame Nutarime pateikiama pažeidimo kvalifikacija yra naujas precedentas, todėl 
pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti skirtos baudos panaikinimo visa apimtimi 
klausimą.

470. Teisėjų kolegija pažymi, kad suderintų veiksmų draudimas konkurenci-
jos teisėje nėra naujas, o tai, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjai suderino veiksmus per 
E-TURAS sistemą, nekeičia paties pažeidimo esmės, t. y. kelionių agentūros, žinojusios 
apie E-TURAS sistemoje nustatytą nuolaidos apribojimą, jam nebyliai pritarė (suderi-
no savo veiksmus dėl kainos). Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainos yra pavojin-
gi konkurencijos teisės pažeidimai, tai aiškiai nustatyta ir taikytinuose teisės aktuose 
(Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., 3 str. 15 d., 36 str., Aprašo 11 p., SESV 101 str. 
1 d.), todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepanai-
kino baudos tiems pareiškėjams, kurie dalyvavo suderintuose veiksmuose. 

471. Pareiškėjas UAB „Megaturas“ pažymi, kad dėl pažeidimo kilo tik mažareikš-
mis neigiamas poveikis vartotojams, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta skiriant sankciją.

472. Kaip minėta, draudžiami susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, net ir ne-
nustačius konkretaus poveikio rinkai, yra laikomi žalingais ir pavojingais konkurencijos 
teisės pažeidimais. Dėl šios priežasties, teisėjų kolegijos vertinimu, Konkurencijos taryba 
nagrinėjamu atveju skirdama sankciją neprivalėjo atsižvelgti į konkretų poveikį rinkai, 
tad neperžengė savo diskrecijos ribų.

473. Apibendrindama išdėstytus motyvus teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškė-
jams, dalyvavusiems suderintuose veiksmuose, ginčijamu Nutarimu skirtos baudos yra 
keistinos taip: pareiškėjui UAB „Baltic Tours Vilnius“ ginčijamu Nutarimu skirta bauda 
mažintina iki 95 990 Lt; pareiškėjui UAB „Daigera“ skirta bauda mažintina iki 33 970 Lt; 
pareiškėjui UAB „Kelionių akademija“ skirta bauda mažintina iki 385 835 Lt; pareiškė-
jui UAB Megaturas“ skirta bauda mažintina iki 211  461  Lt; pareiškėjams UAB „Baltic 
Clipper“ ir UAB „Eturas“ skirtos baudos paliktinos nepakeistos.

474. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip išdėstyta anksčiau, Konkurencijos taryba 
ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad pareiškėjai UAB „AAA 
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Wrislit“, UAB „Aviaeuropa“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“,  
UAB „Guliverio kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių 
gurmanai“, UAB  „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Neoturas“,  
UAB „Smaragdas travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“,  
UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“, UAB „Zip Travel“ dalyvavo su-
derintuose veiksmuose ir pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto 
bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1  dalies reikalavimus, šiems 
pareiškėjams skirtos baudos naikintinos.

XVII.

Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo 

475. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai pri-
imtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjai  
UAB „Ferona“ ir UAB „Kelionių gurmanai“ pateikė prašymus atlyginti bylinėjimosi iš-
laidas. Pažymėtina, kad pagal administracinių teismų praktiką, bylinėjimosi išlaidos pa-
skirstomos to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado, todėl prašymas dėl išlaidų, pa-
tirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, paduodamas pirmosios instancijos 
teismui ir jame nagrinėjamas, atitinkamai prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą 
apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme  
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A-962-525/2015 ir kt.). Atsižvelgdama į tai, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo teisėjų kolegija pasisako dėl bylinėjimosi išlaidų, pareiškėjų 
UAB „Ferona“ ir UAB „Kelionių gurmanai“ patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instanci-
jos teisme, dėl kurių šie pareiškėjai pateikė įrodymus.

476. Kaip minėta pirmiau, sprendimu nuspręsta patenkinti UAB „Ferona“ ape-
liacinį skundą, taigi konstatuotina, kad sprendimas yra priimtas šio pareiškėjo naudai. 
Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pareiškėjas UAB „Ferona“ sumokėjo advokatei  
G. G. 1 815 Lt (53 t., b. l. 193, 194) už apeliacinio skundo parengimą, taip pat sumokėjo 
50 Lt žyminio mokesčio (53 t., b.  l. 171). Pareiškėjo UAB „Ferona“ advokatei sumokėta 
suma už apeliacinio skundo parengimą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
tro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse 
bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (pas-
laugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.10 punkte nustatyto dydžio, 
todėl yra priteistina pareiškėjui UAB „Ferona“ iš atsakovo Konkurencijos tarybos. Taip 
pat priteistina ir žyminio mokesčio suma. 

477. Kiek tai susiję su UAB „Kelionių gurmanai“, kaip minėta pirmiau, sprendimu 
nuspręsta patenkinti UAB „Kelionių gurmanai“ apeliacinį skundą, taigi konstatuotina, 
kad sprendimas yra priimtas šio pareiškėjo naudai. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 
pareiškėjas UAB „Kelionių gurmanai“ sumokėjo advokatei L. P. 1 452 Lt (54 t., b. l. 158, 
159) už apeliacinio skundo parengimą, taip pat sumokėjo 50 Lt žyminio mokesčio (54 t., 
b. l. 160). Pareiškėjo UAB „Kelionių gurmanai“ advokatei sumokėta suma už apeliacinio 
skundo parengimą neviršija Rekomendacijų 8.10 punkte nustatyto dydžio, todėl yra pri-
teistina pareiškėjui UAB „Ferona“ iš atsakovo Konkurencijos tarybos. Taip pat priteistina 
ir žyminio mokesčio suma.
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478. Kai kurie kiti pareiškėjai pateikė į bylą prašymus atlyginti bylinėjimosi išlai-
das, tačiau nepateikė konkrečių duomenų apie patirtas išlaidas. Teisėjų kolegija atkreipia 
dėmesį, kad ABTĮ 45  straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dėl išlaidų atlyginimo suintere-
suota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pagal 
ABTĮ 45 straipsnio nuostatas tokį prašymą kartu su jį pagrindžiančiais dokumentais gali-
ma pateikti per 14 dienų nuo šio teismo sprendimo priėmimo dienos.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
44 straipsnio 1  dalimi, 136 straipsniu, 140 straipsnio 1  dalies 2 punktu, 143 straipsniu 
teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjų UAB „AAA Wrislit“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio 
kelionės“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, 
UAB  „Neoturas“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, 
UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ apeliacinius skundus tenkinti. 

Pareiškėjo UAB „Megaturas“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Pareiškėjų UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, 

UAB „Eturas“, UAB „Kelionių akademija“ apeliacinius skundus atmesti. 
Atsakovo Konkurencijos tarybos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą pa-

naikinti ir priimti naują sprendimą.
Panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nu-

tarimo Nr. 2S-9 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių organizuotų kelionių pardavimo ir kita 
su tuo susijusia veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 
5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ 
rezoliucinės dalies 1 punktą ta apimtimi, kuria pareiškėjai UAB „AAA Wrislit“, UAB 
„Aviaeuropa“, UAB „Grand Voyage“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio 
kelionės“, UAB „Kalnų upė“, UAB „Keliautojų klubas“, UAB „Kelionių gurmanai“, 
UAB  „Kelionių laikas“, turizmo UAB „Litamicus“, UAB „Neoturas“, UAB „Smaragdas 
travel“, UAB „TopTravel“, UAB „Travelonline Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, 
UAB  „Zigzag Travel“, UAB „Zip Travel“ pripažinti pažeidę Konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 
1 dalies reikalavimus.

Panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nu-
tarimo Nr. 2S-9 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių organizuotų kelionių pardavimo ir kita 
su tuo susijusia veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 
5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ 
rezoliucinės dalies 2.1 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „AAA Wrislit“ skirta 358 800 Lt 
bauda, 2.3 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Aviaeuropa“ skirta 12  100  Lt bauda, 2.8 
punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Ferona“ skirta 33 200 Lt bauda, 2.9 punktą, kuriuo pa-
reiškėjui UAB „Freshtravel“ skirta 12 200 Lt bauda, 2.10 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB 
„Grand Voyage“ skirta 1 900 Lt bauda, 2.11 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Guliverio 
kelionės“ skirta 639  800  Lt bauda, 2.13 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Kalnų upė“ 
skirta 131 300 Lt bauda, 2.14 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Keliautojų klubas“ skirta 
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202  500  Lt bauda, 2.16 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Kelionių gurmanai“ skirta 
14 400 Lt bauda, 2.17 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Kelionių laikas“ skirta 107 500 Lt 
bauda, 2.18 punktą, kuriuo pareiškėjui turizmo UAB „Litamicus“ skirta 58 600 Lt bauda, 
2.20 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Neoturas“ skirta 107  000  Lt bauda, 2.21 punktą, 
kuriuo pareiškėjui UAB „Smaragdas travel“ skirta 229 400 Lt bauda, 2.22 punktą, kuriuo 
pareiškėjui UAB „TopTravel“ skirta 138  900  Lt bauda, 2.23 punktą, kuriuo pareiškėjui 
UAB „Travelonline Baltics“ skirta 115 900 Lt bauda, 2.25 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB 
„Vestekspress“ skirta 164  300  Lt bauda, 2.28 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Visveta“ 
skirta 131  400  Lt bauda, 2.29 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „Zigzag Travel“ skirta 
13 100 Lt bauda, 2.30 punktą, kuriuo pareiškėjui UAB „ZIP Travel“ skirta 8 700 Lt bauda. 

Pakeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012  m. birželio 7  d. nuta-
rime Nr.  2S-9 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių organizuotų kelionių pardavimo ir kita 
su tuo susijusia veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 
5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ re-
zoliucinės dalies 2.5 punktą ir pareiškėjui UAB „Baltic Tours Vilnius“ skirtą baudą su-
mažinti iki 95 990 Lt (27 800 Eur), 2.6 punktą ir pareiškėjui UAB „Daigera“ skirtą baudą 
sumažinti iki 33  970  Lt (9  838  Eur), 2.15  punktą ir pareiškėjui UAB „Kelionių akade-
mija“ skirtą baudą sumažinti iki 385  834  Lt (111  745  Eur), 2.19 punktą ir pareiškėjui 
UAB „Megaturas“ skirtą baudą sumažinti iki 211 461 Lt (61 243 Eur). 

Likusią Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012  m. birželio 7  d. nuta-
rimo Nr.  2S-9 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių organizuotų kelionių pardavimo ir kita 
su tuo susijusia veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo  
5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ 

Priteisti pareiškėjui UAB „Ferona“ iš atsakovo Konkurencijos tarybos 1  865  Lt 
(540,14 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Priteisti pareiškėjui UAB „Kelionių gurmanai“ iš atsakovo Konkurencijos tarybos 
1 502 Lt (435,01 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos 
teisme.

Sprendimas neskundžiamas.

3.4. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių

3.4.1. dėl gyventojo pajamų natūra pripažinimo gautų lengvatine kaina 
apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu tikslais

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje 
sąvoka „lengvatinė kaina“ papildomai apibrėžiama, kaip „<...> konkrečiam gyventojui dėl 
tam tikrų interesų ar sandorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina <...>“. 
Aiškinant šios (cituotos) nuostatos turinį konstatuotina, kad nepakanka vien nustaty-
ti, jog įgyto turto ar (ir) gautų paslaugų kaina yra mažesnė negu reali rinkos vertė. Tam, 
kad ši kaina būtų pripažinta lengvatine aptariamos nuostatos prasme, papildomai būti-
na konstatuoti, kad turto ir (ar) paslaugų davėjas konkrečiam gyventojui turtą mažesne 
negu tikroji rinkos kaina atlygintinai perdavė (pardavė) dėl tam tikrų interesų ar sandorių 
įtakos (22 punktas).
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Sprendžiant klausimą dėl „lengvatinės kainos“ buvimo ar nebuvimo atsižvelgia-
ma ne į turto ar paslaugų gavimo, bet kainos nustatymo momentą. Tai reiškia, kad tokios 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje minimos aplinkybės, kaip 
„tam tikri interesai ar sandoriai“ bei „mažesnė negu tikroji rinkos kaina“ turi egzistuoti tur-
to ar paslaugų davėjui priimant sprendimą dėl sandorio (ūkinės operacijos) kainos nusta-
tymo (ar sulygtos (nustatytos) kainos keitimo) (23 punktas).

Iš Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 15 dalies taip pat matyti, kad 
būtent minėti „tam tikri interesai ir sandoriai“ turi nulemti turto ar paslaugų davėjo spren-
dimą nustatyti mažesnę negu tikroji rinkos kainą. Šiuo aspektu pastebėtina, kad įstatymų 
leidėjas nėra pateikęs aptariamų interesų ar sandorių sąrašo, tokio sąrašo pateikimas, dėl 
galimų interesų ir sandorių įvairovės, be kita ko, nulemtos visuomeninių santykių nuolati-
nės raidos, akivaizdžiai yra netikslingas. Todėl, kilus ginčui, kiekvienu konkrečiu atveju turi 
būti ad hoc įvertinama, ar egzistavo atitinkami interesai ir sandoriai, dėl kurių buvo nu-
statyta mažesnė nei tikroji rinkos turto ar paslaugų kaina (turi egzistuoti priežastinis ryšys 
tarp minėtų interesų ar sandorių ir nustatytos kainos). Be to, tai, kad įstatymų leidėjas ak-
centuoja aptariamos mažesnės kainos nustatymą „konkrečiam gyventojui“, aiškiai rodo, 
jog „tam tikri interesai ar sandoriai“ turi būti susiję būtent su šiuo gyventoju, t. y. turto ir 
(ar) paslaugų gavėju (24 punktas).

Administracinė byla Nr. A-763-602/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00984-2014-1

Procesinio sprendimo kategorijos: 9.1.1.2; 9.1.1.3; 9.8.1

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

2016 m. sausio 4 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirminin-
kas), Romano Klišausko ir Veslavos Ruskan (pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo P. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teis-
mo 2014 m. rugsėjo 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. B. skundą 
atsakovams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministe-
rijos ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Vilniaus AVMI), 
vykdydama 2011 m. gruodžio 12 d. pavedimą tikrinti Nr. 83-213, atliko pareiškėjo P. B. 
(toliau – ir pareiškėjas) gyventojų pajamų mokesčio (toliau – ir GPM) už laikotarpį nuo 
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2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėji-
mo teisingumo pakartotinį mokestinį patikrinimą ir 2013 m. kovo 5 d. priėmė sprendi-
mą Nr. (4.65) 256-25, kuriuo patvirtino 2012 m. gruodžio 31 d. pakartotinio mokestinio 
patikrinimo aktą ir pareiškėjui papildomai apskaičiuotus 265 255 Lt GPM bei 130 263 Lt 
GPM delspinigius ir skyrė 26 525 Lt šio mokesčio baudą.

2. Šį sprendimą pareiškėjas apskundė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija), kuri 2013  m. spa-
lio 23 d. sprendimu Nr. 68-166 nusprendė patvirtinti Vilniaus AVMI 2013 m. kovo 5 d. 
sprendimą. 

3. Pareiškėjas dėl šių sprendimų kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija, MGK), kuri 2014  m. 
sausio 27  d. sprendimu Nr.  S-22(7-230/2013) pripažino skundžiamus sprendimus 
pagrįstais.

II.

4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu (I  t., b.  l. 1–12), prašydamas: 1) panai-
kinti Mokestinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. S-22 (7-230/2013); 
2) panaikinti atsakovo 2013 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. 68-166; 3) panaikinti Vilniaus 
AVMI 2013 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. (4.65)-256-25.

5. Skunde nurodė, kad jam nepagrįstai apskaičiuotas 265  255  Lt GPM už pa-
jamas natūra (nekilnojamąjį turtą), kadangi turtas nebuvo įgytas lengvatine kaina. 
Skundžiamuose aktuose vadovaujamasi turto verte, kuri nustatyta uždarosios akcinės 
bendrovės „Marleksa“ (toliau – ir UAB „Marleksa“) pateiktomis nekilnojamojo turto ver-
tinimo atskaitomis. Šios ataskaitos yra nepagrįstos, parengtos nusižengiant turto vertini-
mą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, netinkamai atlikus lyginamąją analizę. 
Uždaroji akcinė bendrovė „Daineda“ (toliau – ir UAB „Daineda“) pateikė ginčo turto 
įvertinimo ataskaitas, pagal kurias nustatyta nuo 5 iki 10 kartų mažesnė sklypų vertė. Dėl 
to mokestinio patikrinimo akte yra netinkamai apskaičiuotas GPM. Taip pat reikšminga, 
kad pareiškėjas pirko ne žemės sklypus, o teises į žemės atkūrimą. Šią aplinkybę patvirti-
na sudarytos preliminariosios sutartys. Tai, kad iškart nebuvo sudarytos pirkimo–parda-
vimo sutartys nulėmė tik tai, kad pareiškėjas neturėjo jokių galimybių kitu būdu įgyven-
dinti pagal šias preliminariąsias sutartis įgytas turtines teises į žemę. 

6. Teigia, jog skundžiamuose sprendimuose yra teigiama, kad sandoriai buvo su-
daryti lengvatine kaina dėl pareiškėjo artimų santykių su A. J. ir I. B. Ši aplinkybė ne-
pagrindžia pareiškėjui apskaičiuoto GPM, jis gali būti pagrįstas tik nustačius konkretų 
pardavėjų asmeninį interesą, o A. J. ir I. B. tebuvo pardavėjų atstovai. Be to, kaina buvo 
nustatoma preliminariosiose sutartyse, pardavėjai neturėjo intereso parduoti turtą len-
gvatine kaina, todėl nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas gavo pajamas natūra.

7. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų mi-
nisterijos prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (II t., b. l. 65–69). 

8. Atsiliepime nurodė, kad atliekant pareiškėjo mokestinius patikrinimus nustaty-
ta, jog pareiškėjas gavo 1 114 440 Lt pajamų natūra, įsigydamas žemės sklypus lengva-
tine kaina ir todėl apskaičiuota 265 255 Lt GPM. Skundžiamu Vilniaus AVMI sprendi-
mu ši mokėtino GPM suma patvirtinta ir apskaičiuoti delspinigiai bei paskirta bauda. 
Pareiškėjas ginčo sandoriais įsigijo žemės sklypus, už kuriuos sumokėjo 60  260  Lt, o  
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nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Marleksa“ pateiktose turto vertinimo ataskaitose 
nustatyta, kad šių žemės sklypų vertė buvo 1 174 700 Lt. Kadangi pareiškėjo įsigyto turto 
vertė buvo ženkliai didesnė už įsigijimo kainą, pareiškėjas įgijo pajamų natūra. Nustatyta, 
kad pirkimo–pardavimo sandoriuose ir nuosavybės teisių atkūrimo procesuose parda-
vėjus atstovavo A. J. ir I. B., kurie paaiškino esantys su pareiškėju draugai. Atsižvelgiant 
į nustatytus tarpusavio santykius, jie laikytini asocijuotais asmenimis pagal Lietuvos 
Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPM įstatymas) 2 straips-
nio 32 dalies 2 punkto nuostatas. Todėl, atstovaudami pardavėjams, A. J. ir I. B. veikė ne 
atstovaujamųjų, o pareiškėjo interesų labui. Preliminariose pirkimo–pardavimo sutartyse 
už jų nevykdymą buvo numatyta 30 000 Lt dydžio piniginė bauda bei pareiga atlyginti 
visus dėl nevykdymo patirtus nuostolius. Ši bauda buvo neproporcinga sutarties kainai 
ir sudarė galimybes pareiškėjui, pažeidžiant pardavėjų teisėtus interesus, išskirtinai veikti 
savo naudai, įgyjant žymiai didesnės vertės turtą. 

9. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos fi-
nansų ministerijos atsiliepimu (II t., b. l. 60) palaikė atsakovo Inspekcijos atsiliepimo ar-
gumentus ir prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

III.

10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014  m. rugsėjo 2  d. sprendimu 
pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11. Teismas pažymėjo, jog byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui už pajamas natūra (lai-
kotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. įgytą nekilnojamąjį turtą) 
apskaičiuoto GPM, delspinigių ir baudos. Nurodė, jog pareiškėjas šiais laikotarpiais įgijo 
nekilnojamąjį turtą, kurio bendra vertė pagal UAB „Marleksa“ ataskaitas – 1 174 700 Lt, 
o pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyta bendra vertė – 60 260 Lt. Todėl, vadovaujan-
tis UAB „Marleksa“ turto vertinimo ataskaitose nustatytomis turto kainomis, skundžia-
mais sprendimais buvo nustatyta, kad pareiškėjas šiais sandoriais gavo 1 114 440 Lt pa-
jamų natūra, už kurias apskaičiuota 265 255 Lt GPM bei 130 263 Lt GPM delspinigių ir 
26 525 Lt GPM bauda.

12. Remdamasis GPM įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi, 3 straipsniu, 5 straipsnio 
1 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi, teismas pažymėjo, kad sprendžiant pareiškėjo įgyto ne-
kilnojamojo turto apmokestinimo GPM klausimą, reikšminga, ar šie sklypai laikyti-
ni pajamomis natūra, įgyti lengvatine kaina – dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos 
nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina. Šiuo aspektu teismas akcentavo, kad pareiš-
kėjas pirmiausia sudarė preliminariąsias sutartis su pardavėjais dėl pirkimo–pardavimo 
sutarčių sudarymo ir vėliau sudarė pirkimo–pardavimo sutartis. Sudarant pastarąsias, 
pardavėjams atstovavo I. B. ir A. J., kurie buvo pareiškėjo artimi draugai, asocijuoti as-
menys GPM įstatymo 2 straipsnio 32 dalies prasme. Šių asmenų sąsajumas patvirtina, 
kad, atstovaudami pardavėjams, I. B. ir A. J. neveikė išimtinai atstovaujamųjų pardavėjų 
interesų labui, o siekė naudos sau ir pareiškėjui. To, kad ginčo sandoriai buvo sudary-
ti dėl tam tikrų interesų, sandorių įtakos, nepaneigia aplinkybė, kad pareiškėjas nebuvo 
susijęs artimais ryšiais su pardavėjais. Pardavėjai asmeniškai pasirašė tik preliminariąsias 
pirkimo–pardavimo sutartis, o pirkimo–pardavimo sutartys buvo sudarytos pardavėjams 
atstovaujant minėtiems su pareiškėju asocijuotiems asmenims. Dalis pardavėjų paaiški-
nimuose mokesčių administratoriui nurodė, kad po preliminariųjų sutarčių sudarymo 
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turėjo ketinimą atsisakyti sandorių, nepratęsiant įgaliojimo atstovauti termino, tačiau 
juos nuo to atgrasė preliminariosiose sutartyse numatyta bauda. Teismas taip pat atmetė 
pareiškėjo argumentus dėl UAB „Marleksa“ surašytų turto vertinimo ataskaitų nepagrįs-
tumo, pripažinęs. jog nurodomi neatitikimai inter alia pasireiškė, kaip kai kurių skaičia-
vimų neatspindėjimas ataskaitose, tačiau nelaikytini iš esmės iškreipiančiais ataskaitomis 
nustatytas turto kainas. Be to, nurodė, kad pateiktos UAB „Daineda“ turto vertinimo 
ataskaitos yra abejotino patikimumo.

IV.

13. Pareiškėjas P. B. (toliau – ir apeliantas), nesutikdamas su Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, ku-
riame prašo minėtą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą 
tenkinti. Apeliaciniame skunde remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:

(1) pirmosios instancijos teismas neįvertino pareiškėjo pateiktų įrodymų bei ar-
gumentų, jog pareiškėjas pirko ne žemės sklypus, o teises į žemę. Preliminariose pirki-
mo–pardavimo sutartyse nėra nurodomi konkretūs žemės sklypai, o sutarties objektas 
apibūdinamas pagal pardavėjams išduotas išvadas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę. 
Sandorio kainą nulėmė ne žemės sklypo vertė, o turtinės teisių, kurias įgijo pareiškėjas, 
vertė. Pardavėjai mokestinio patikrinimo metu patvirtino, kad jų ketinimai buvo parduo-
ti turtines teises. Pareiškėjas už įgytas turtines teises sumokėjo sutartą kainą, kuri atitiko 
tuo metu buvusią perkamų teisių rinkos kainą;

(2) teismas nepagrįstai rėmėsi UAB „Marleksa“ turto vertinimo ataskaitomis, nes 
jos nepagrįstos ir neatitinka teisės aktų reikalavimų (TVPĮ 23 str. 2 d. 10 p., Turto verti-
nimo metodikos 33 p.). Šią aplinkybę patvirtina ir pareiškėjo pateiktos UAB „Daineda“ 
atliktos turto vertinimo ataskaitos, kuriose ginčo žemės sklypų vertė yra nuo 5 iki 10 kar-
tų mažesnė. Taigi byloje nebuvo jokių įrodymų dėl ginčo žemės sklypų įgijimo lengvatine 
kaina;

(3) pirmosios instancijos teismo sprendime nėra nė vieno argumento dėl pareiš-
kėjo ir pardavėjų ryšių, santykių, kurie nulėmė ginčo žemės sklypų pardavimą neva len-
gvatine kaina. GPM įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nustatyta, jog lengvatine kaina nuo-
savybėn gautas turtas GPM objektu gali būti pripažintas tik esant specialioms sąlygoms 
– jei bus nustatyta, kad turtas mažesne negu tikroji rinkos kaina konkrečiam gyventojui 
buvo parduotas dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos. Pretendentai į nuosavybės tei-
sių atkūrimą, perleidę šias teises kitiems asmenims, nebuvo suinteresuoti toliau vykdyti 
nuosavybės atkūrimo procedūrų. Tačiau dėl teisinio reguliavimo nuosavybės teisės buvo 
atkuriamos ir visi dokumentai tvarkomi šių asmenų vardu, nepriklausomai nuo to, kad 
buvę savininkai ar kiti pretendentai teises į nuosavybės teisių atkūrimą jau buvo perleidę 
kitiems asmenims. Taigi pirkimo–pardavimo sutartys turi būti vertinamos kaip būtinoji 
preliminarių pirkimo–pardavimo sutarčių pagrindu įgytų turtinių teisių įgyvendinimo 
sąlyga;

(4) preliminariosiose pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytos netesybos neturėjo 
įtakos pardavėjų apsisprendimui bei kainos nustatymui. Netesybų suma buvo nustatyta 
tokia, kad minimaliai padengtų nuosavybės teisių atkūrimo į žemę procedūros išlaidas;

(5) teismas nevertino pareiškėjo argumentų dėl ekonominės veiklos požymių bu-
vimo pareiškėjo veiksmuose. Anot pareiškėjo, jo veiksmuose egzistuoja visos ekonominei 
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veiklai konstatuoti būtinos sąlygos – savarankiškumas, versliškumas, tęstinumas, ekono-
minės naudos siekimas. Konstatavus komercinės veiklos faktą, pareiga mokėti GPM kyla, 
kai gaunamos pajamos, t. y. pardavus ginčo žemės sklypus;

(6) pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Teismas 
nepagrįstai teikė prioritetą UAB „Marleksa“ pateiktoms turto vertinimo ataskaitoms, 
atmesdamas kitus įrodymus, paneigiančius šių ataskaitų pagrįstumą. Teismas ignora-
vo pateiktas Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvadas, kuriose konstatuota, jog UAB 
„Daineda“ ataskaitos atitinka teisės aktų reikalavimus. VĮ Registrų centro taikyta vidu-
tinės rinkos vertės nustatymo metodika buvo akivaizdžiai klaidinga ir neatspindėjo re-
alios miškų paskirties žemės sklypų vertės. Todėl teismas be pagrindo suabsoliutino VĮ 
Registrų centro duomenis. Pažymi, kad ginčo žemės sklypų ir lyginamajai analizei pasi-
rinktų sklypų lokacija šiuo atveju neturi reikšmės;

(7) pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančias Turto vertini-
mo priežiūros tarnybos išvadas dėl ataskaitų pagrįstumo. Jeigu teismas pats vertina aplin-
kybes, reikalaujančias specialių žinių, teismas pažeidžia įrodymų vertinimo taisykles;

(8) Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla 
Nr. I-8023-815/2014, kurioje prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašo pripažinti sando-
rius negaliojančiais ir pritaikyti restituciją.

14. Atsakovas Inspekcija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo 
apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą pa-
likti nepakeistą. Atsiliepime remiasi iš esmės tokiais pat argumentais, kokie buvo pateikti 
ir pirmosios instancijos teisme, bei papildomai nurodo šias aplinkybes:

(1) nustatyta, kad atkuriant nuosavybės teisę į žemės sklypus ir sudarant pagrin-
dines žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartis, patys asmenys jokių veiksmų neatliko, 
nieko nežinojo apie jų vardu atliktus veiksmus, sudaromus sandorius, pardavėjams visose 
įstaigose ir sudarant sutartis pagal įgaliojimą atstovavo įgalioti ir su pareiškėju susiję as-
menys. Pirkimo–pardavimo sutartyse numatyta lengvatinė žemės sklypų įsigijimo kaina 
buvo nulemta apelianto, A. J. ir I. B. interesų ir sandorių;

(2) dėl turto vertinimo ataskaitų pažymi, jog apeliantas visus papildomus įrody-
mus surinko po Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. sprendi-
mo, nors mokestinio ginčo esmė nesikeitė viso ginčo metu.

15. Vilniaus AVMI pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame palaiko VMI 
atsiliepime išdėstytus argumentus.

Teisėjų kolegija

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

16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus AVMI 2013 m. kovo 5 d. spren-
dimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (4.65) 256-25 (MGK byla, I  t., b.  l. 64–69), ku-
riuo buvo patvirtintas 2012 m. gruodžio 31 d. pakartotinio mokestinio patikrinimo aktas 
(MGK byla, I t., b. l. 79–87), bei mokestinį ginčą dėl šio sprendimo nagrinėjusių Inspekcijos 
2013 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 68-166 (MGK byla, I t., b. l. 13–17), Mokestinių ginčų 
komisijos 2014 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. S-22(7-230/2013) (MGK byla, III t., b. l. 208–
218) bei pirmosios instancijos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. sprendimo (II t., b. l. 106–111).
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17. Ginčijamu sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kurį mokestinį ginčą 
nagrinėjusios instancijos, įskaitant pirmosios instancijos teismą, paliko nepakeistą, pa-
reiškėjui buvo papildomai apskaičiuoti 265 255 Lt gyventojų pajamų mokesčio (toliau – 
ir GPM) ir 130 263 Lt šio mokesčių delspinigių bei skirta 26 525 Lt GPM bauda. Tokį 
sprendimą vietos mokesčių administratorius priėmė iš esmės konstatavęs, kad 2007 ir 
2008 metais pareiškėjas įgijo nekilnojamąjį turtą lengvatine kaina, kaip tai suprantama 
pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPM įstatymas; tekste remiamasi 
2002 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. IX-1007 redakcija, išskyrus atskirai nurodytus atvejus) 
2 straipsnio 15 dalį, ir taip gavo pajamų natūra, nuo kurių turėjo būti apskaičiuotas ir 
sumokėtas GPM. Tokią išvadą (ją patvirtino mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos) 
viešojo administravimo subjektas grindė aplinkybe, kad pagal atliktą ginčo nekilnojamo-
jo turto vertinimą jo (turto) pirkimo–pardavimo sutartimis nustatyta kaina kelis ar net 
keliasdešimt kartų skyrėsi nuo vidutinės rinkos kainos, bei argumentais, susijusiais su šių 
sandorių sudarymo ypatumais.

18. Pastaruoju aspektu nagrinėjamoje byloje akcentuotinos šios ginčo santykius 
apibrėžiančios faktinės aplinkybės, kurias objektyviai patvirtina byloje surinkti doku-
mentai ir kiti įrodymai, bei dėl kurių iš esmės nėra ginčo tarp proceso šalių:

(1) pareiškėjas 2004 metais su šešiais fiziniais asmenimis (pretendentais atkurti 
nuosavybės teises) sudarė preliminariąsias nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo su-
tartis (MGK byla, I t., b. l. 88–90, 100, 101, 132, 133, 145, 146, 160 ir 161). Pagal šias su-
tartis pardavėjai už sulygtą kainą (viso 60 260 Lt) įsipareigojo pirkėjui (pareiškėjui) par-
duoti (sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį) žemės sklypus, į kuriuos jiems bus atkurtos 
nuosavybės teisės;

(2) preliminariosiose pirkimo–pardavimo sutartyse sulygtas sumas pareiškėjas 
iš anksto sumokėjo pardavėjams. Šiose sutartyse, be kita ko, buvo numatyta, kad jeigu 
nuo šios sutarties sudarymo momento iki turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo 
momento būsimam pirkėjui (pareiškėjui) tampa žinoma, kad perkamas turtas perleistas 
kitiems asmenims arba netinkamai sutvarkyti turto nuosavybės dokumentai, arba ketina-
mo parduoti turto savininkas atsisako parduoti minėta turtą už nurodytą kainą ir nuro-
dytu terminu, jis turės grąžinti būsimam pirkėjui jo sumokėtą pirkimo kainą ir sumokėti 
30 000 Lt baudą už prievolės nevykdymą bei atlyginti visus dėl prievolės nevykdymo atsi-
radusius nuostolius;

(3) sudarę preliminariąsias pirkimo–pardavimo sutartis, minėti fiziniai asmenys 
(pardavėjai) įgaliojo A. J. ir I. B. atstovauti jiems tolimesniame nuosavybės teisių atkū-
rimo procese bei sudarant žemės sklypų, į kuriuos jiems bus atkurtos nuosavybės teisės, 
pirkimo–pardavimo sutartis su pareiškėju. Pareiškėją ir minėtus asmenis siejo ilgalaikiai 
artimi ryšiai (MGK byla, I t., b. l. 177–179, 194–196, II t., b. l. 64–90), be to, A. J. ir pa-
reiškėjas nuo 2005 m. liepos 20 d. vykdė advokatų veiklą toje pačioje advokatų kontoroje 
„J., B. ir partneriai“;

(4) veiksmus nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą procese at-
likdavo minėti įgalioti atstovai bei pareiškėjas, kuris taip pat finansavo (apmokėjo) su šių 
veiksmų atlikimo susijusias (patirtas) išlaidas. Bylos šalys patvirtina (neginčija), kad mi-
nėtas preliminarias pirkimo–pardavimo sutartis sudarę ir atitinkamus įgaliojimus A. J. ir 
I. B. suteikę pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą (pardavėjai) patys daugiau jokių 
veiksmų dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir ginčo turto pardavimo pareiškėjui neatliko;
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(5) atkūrus nuosavybės teises į ginčo nekilnojamojo turto objektus, 2007–2008 
metais pareiškėjas sudarė šio turto pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurias pareiškėjas 
ginčo turtą įgijo už minėtose preliminariosiose sutartyse sulygtą pardavimo kainą (MGK 
byla, I t., b.  l. 97–99, 110–117, 126–129, 137–140, 152–155, 165–176). Sudarant šias su-
tartis ginčo nekilnojamojo turto savininkams (pardavėjams) atstovavo A. J. ir I. B.

19. Nekvestionuodamas šių aplinkybių pareiškėjas nesutinka su vietos mokesčių 
administratoriaus ir mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų vertinimu pirmiausiai teig-
damas, kad ginčo nekilnojamojo turto įgijimas negali būti laikomas pajamomis natūrą 
apmokestinimo GPM tikslais, nes jis nebuvo įgytas minėta lengvatine kaina.

20. Primintina, kad pajamas natūra įstatymų leidėjas apibrėžia GPM įstatymo  
2 straipsnio 15 dalyje. Pagal šią nuostatą šios pajamos – „<...> neatlygintinai, mainais 
arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos 
nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina) gautas nuosavybėn arba naudoti (neįgyjant 
nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos, taip pat kita gauta nauda (jei naudos 
davėjas turėjo tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar ki-
tos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal šio įstatymo nuostatas būtų priskiriamas 
pajamoms“.

21. Prieš atskleisdama cituotoje įstatymo nuostatoje vartojamos sąvokos „lengva-
tinė kaina“ turinį, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad iš GPM įstatymo 2 straipsnio 
14 dalies (2004 m. balandžio 8 d. įstatymu Nr. IX-2103 redakcija), 15 dalies ir 5 straips-
nio 1 dalies nuostatų sisteminės analizės matyti, jog ši sąvoka tiesiogiai apibrėžia GPM 
objektą bei, atitinkamai, apsprendžia konkretaus gyventojo (mokesčio mokėtojo) mo-
kestines prievoles (jų apimtį). Iš tiesų, nesant atitinkamų mokesčių įstatymų nuostatų, 
konstatavimas, jog atitinkamas turtas ar paslaugos nebuvo gautos neatlygintinai, mainais 
ar lengvatine kaina, savaime eliminuoja galimybę pripažinti, jog tokį turtą įgijęs ar pas-
laugas gavęs gyventojas gavo pajamų GPM įstatymo prasme. Todėl plečiamasis sąvokos 
„lengvatinė kaina“ aiškinimas nėra galimas (šiuo klausimu pagal analogiją žr. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2012  m. liepos 5  d. išplėstinės teisėjų kolegijos nu-
tartį administracinėje byloje Nr.  A602-200/2012, Administracinė jurisprudencija Nr.  24, 
2012  m., 2013  m. balandžio 11  d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinė-
je byloje Nr. A442-724/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 25, 2013, 2014 m. vasa-
rio 17  d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr.  A442-994/2014, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 27, 2014 m.).

22. Minėta, kad GPM įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje sąvoka „lengvatinė kaina“ pa-
pildomai apibrėžiama, kaip „<...> konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar san-
dorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina <...>“. Aiškindamas šios (cituo-
tos) nuostatos turinį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra konstatavęs, 
kad nepakanka vien nustatyti, jog įgyto turto ar (ir) gautų paslaugų kaina yra mažesnė 
negu reali rinkos vertė. Tam, kad ši kaina būtų pripažinta lengvatine aptariamos nuos-
tatos prasme, papildomai būtina konstatuoti, kad turto ir (ar) paslaugų davėjas konkre-
čiam gyventojui turtą mažesne negu tikroji rinkos kaina atlygintinai perdavė (pardavė) 
dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos (pvz., žr. 2014 m. kovo 6 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr.  A442-515/2014, 2011  m. kovo 10  d. sprendimą administracinėje byloje  
Nr.  A442-385/2011, 2011  m. balandžio 18  d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A556-585/2011).
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23. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad loginė ir lingvistinė aptariamos 
nuostatos konstrukcija implikuoja, jog sprendžiant klausimą dėl „lengvatinės kainos“ 
buvimo ar nebuvimo atsižvelgiama ne į turto ar paslaugų gavimo, bet kainos nustatymo 
momentą. Tai reiškia, kad tokios GPM įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje minimos aplinky-
bės, kaip „tam tikri interesai ar sandoriai“ bei „mažesnė negu tikroji rinkos kaina“ turi 
egzistuoti turto ar paslaugų davėjui priimant sprendimą dėl sandorio (ūkinės operacijos) 
kainos nustatymo (ar sulygtos (nustatytos) kainos keitimo).

24. Iš GPM įstatymo 2 straipsnio 15 dalies taip pat matyti, kad būtent minėti „tam 
tikri interesai ir sandoriai“ turi nulemti turto ar paslaugų davėjo sprendimą nustatyti ma-
žesnę negu tikroji rinkos kainą. Šiuo aspektu pastebėtina, kad įstatymų leidėjas nėra pa-
teikęs aptariamų interesų ar sandorių sąrašo, tokio sąrašo pateikimas, dėl galimų interesų 
ir sandorių įvairovės, be kita ko, nulemtos visuomeninių santykių nuolatinės raidos, aki-
vaizdžiai yra netikslingas. Todėl, kilus ginčui, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ad hoc 
įvertinama, ar egzistavo atitinkami interesai ir sandoriai, dėl kurių buvo nustatyta mažes-
nė nei tikroji rinkos turto ar paslaugų kaina (turi egzistuoti priežastinis ryšys tarp minė-
tų interesų ar sandorių ir nustatytos kainos). Be to, tai, kad įstatymų leidėjas akcentuoja 
aptariamos mažesnės kainos nustatymą „konkrečiam gyventojui“, aiškiai rodo, jog „tam 
tikri interesai ar sandoriai“ turi būti susiję būtent su šiuo gyventoju, t. y. turto ir (ar) pas-
laugų gavėju.

25. Išdėstytų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių kontekste vertinant bylos fak-
tines aplinkybes pastebėtina, jog nagrinėjamu atveju iš esmės skiriasi pareiškėjo ir vie-
tos mokesčių administratoriaus bei mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų vertinimas 
dėl mažesnės negu tikroji rinkos kaina nustatymo momento. Šiuo aspektu pareiškėjas iš 
esmės teigia, jog kaina buvo sulygta (nustatyta) 2004 metais sudarytomis preliminario-
siomis nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartimis, o kitos proceso šalys – kad 
2007–2008 metais sudarant galutines ginčo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo 
sutartis.

26. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad preliminariąja sutartimi lai-
komas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje 
sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (Civilinio kodekso 6.165 str. 1 d.). Vertinant skun-
džiamus viešojo administravimo subjektų sprendimus matyti, kad nagrinėjamu atveju 
tiek vietos, tiek centrinis mokesčių administratoriai iš esmės pripažįsta, jog pagrindinės 
ginčo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartys buvo sudarytos vykdant minėtas 
preliminariąsias pirkimo–pardavimo sutartis. Nėra ginčo ir dėl to, kad aptariamas turtas 
įgytas už šiose sutartyse nustatytą (sulygtą) kainą. Atitinkamai šios ir kitos byloje nusta-
tytos aplinkybės bei surinkti įrodymai, taip pat preliminariųjų ir pagrindinių pirkimo–
pardavimo sutarčių turinio vertinimas nagrinėjamu atveju leidžia pripažinti, kad ginčo 
nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandorių kaina buvo sulygta (nustatyta) 2004 
metais sudarant minėtas preliminariąsias pirkimo–pardavimo sutartis.

27. Skundžiamame sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo vietos mokesčių 
administratorius neįvardijo jokių GPM įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje minimų interesų 
ar sandorių, egzistavusių preliminariųjų pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo metu. 
Įvertinusi bylai reikšmingus faktus bei susipažinusi su bylos medžiaga (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d.), išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nenustatė aplinky-
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bių, leidžiančių konstatuoti (ar bent manyti) apie tam tikrų interesų ar sandorių buvi-
mą tam, kad preliminariosiose pirkimo–pardavimo sutartyse sulygtą (nustatytą) kainą 
laikyti lengvatine aptariamos GPM įstatymo nuostatos prasme. Pabrėžtina ir tai, kad 
sprendimą dėl kainos nustatymo priėmė turto pardavėjai, o ne jų atstovai, todėl tokiomis  
aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, šių atstovų vėlesni veiksmai ir ryšiai 
su pareiškėju nėra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl pastarojo įgyto turto pripažinimo 
pajamomis. Atitinkamai, atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte pateiktas teisės 
aiškinimo ir taikymo taisykles, nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad pareiškėjas neįgijo 
ginčo nekilnojamojo turto lengvatine kaina GPM įstatymo 2 straipsnio 15 dalies prasme, 
todėl nėra pagrindo pripažinti jo įgyto ginčo nekilnojamojo turto kainų skirtumo paja-
momis apmokestinimo GPM tikslais.

28. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog skun-
džiamas vietos mokesčių administratoriaus sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo 
bei mokestinį ginčą dėl šio sprendimo nagrinėjusių institucijų, įskaitant pirmosios ins-
tancijos teismą, sprendimai pripažintini nepagrįstais, todėl yra naikintini. Tokia mokesti-
nio ginčo baigtis nagrinėjamu atveju taip pat eliminuoja teismo pareigą atskirai vertinti ir 
pasisakyti dėl kitų apeliaciniame skunde bei kituose procesiniuose dokumentuose pateik-
tų proceso šalių argumentų.

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

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo P. B. apeliacinį skundą tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. spren-

dimą ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo P. B. skundą tenkinti ir panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. S-22 (7-230/2013), 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. 
spalio 23 d. sprendimą Nr. 68-166 bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekci-
jos 2013 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. (4.65)-256-25.

Sprendimas neskundžiamas.

3.4.2. dėl lėšų, panaudotų įsigyjant ilgalaikį turtą, šaltinio reikšmės teisei į šio turto 
pirkimo pridėtinės vertės mokesčio atskaitą

Lėšų, panaudotų įgyjant ilgalaikį turtą, šaltinis nėra reikšmingas sprendžiant 
klausimą tiek dėl pačios teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, tiek dėl šios teisės 
apimties. Todėl aplinkybės dėl to, kokia ginčo ilgalaikio turto įsigijimo (pasigaminimo) 
išlaidų dalis pagal su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos suda-
rytą Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos paramos sutartį buvo subsidi-
juota, nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl atskaitytino pridėtinės vertės mokesčio  
(32 punktas).
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Administracinė byla Nr. A-2152-556/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00857-2013-9

Procesinio sprendimo kategorijos: 9.3.1; 9.3.2; 9.3.5

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

2016 m. vasario 2 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisė-
jų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus 
(pranešėjas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administra-
cinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sveda“ apeliacinį skundą dėl 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. rugsėjo 26  d. sprendimo adminis-
tracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sveda“ skundą atsakovui 
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečia-
jam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl 
sprendimų panaikinimo. 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Sveda“ (toliau – ir pareiškėjas,  
UAB „Sveda“) su skundu (I t., b. l. 1–4), kurį patikslino (I t., b. l. 19–22), kreipėsi į teis-
mą, prašydamas: (1) panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija, MGK) 2013 m. vasario 19 d. sprendi-
mą Nr. S-24 (7-212/2012); (2) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Inspekcija) 2012  m. rugpjūčio 
24 d. sprendimą Nr. 1333630 (7.20)-A10-22 „Dėl UAB „Sveda“ 2012-12-27 skundo“.

2. Pareiškėjas nurodė, kad siekia atgauti 29 570 Lt pridėtinės vertės mokesčio (to-
liau – ir PVM) permoką. Paaiškino, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013  m. 
programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ paramos sutartį įgy-
vendino projekto „Baltų mitologinis rekreacinis (pažintinis) takas“ (toliau – ir Projektas)  
I etapą ir iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gavo 156 390 Lt paramą. Pateiktoje dekla-
racijoje už 2012 m. birželio mėn. pareiškėjas deklaravo 29 570 Lt PVM sumą. Tarp pa-
reiškėjo ir mokesčių administratoriaus kilo ginčas dėl to, ar sukurtas „Baltų mitologinis 
rekreacinis (pažintinis) takas“ (toliau – ir Pažintinis takas) ateityje bus naudojamas PVM 
apmokestinamai veiklai vykdyti. Pareiškėjas pateikė įrodymus, jog tokią veiklą vykdys, 
mano, kad jo pateikti dokumentai patvirtina, jog pareiškėjo įgyvendintas paramos objek-
tas yra tik sudėtinė dabar vykdomos ir ateityje planuojamos vykdyti PVM apmokestina-
mos veiklos dalis: pareiškėjas investuoja į projekto garsinimą, siekia pritraukti lankytojus, 
atliekami kiti veiksmai, bus parduodami bilietai, gaunamos pajamos. Pareiškėjo teigimu, 
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teisė į atskaitą suteikiama mokesčių mokėtojui, net jei nėra tiesioginio ryšio tarp kon-
kretaus pirkimo sandorio ir vieno ar kelių konkrečių pardavimo sandorių, jei ginčijamos 
išlaidos už paslaugas sudaro dalį jo bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji tiekiamų prekių 
ar teikiamų paslaugų kainos dalis (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – 
ir Teisingumo Teismas) 2007  m. vasario 8  d. sprendimas byloje Investrand, C-435/05). 
Pareiškėjo nurodomų vykdytinų veiklų objektai aprašyti įstatuose, pareiškėjas nuo pat 
veiklos pradžios žinojo, kad vykdys PVM apmokestinamą veiklą, tai kryptinga veikla sie-
kiant pelno. Lemiamą reikšmę turi tikrasis ūkinės operacijos turinys, o ne jos įformini-
mas atitinkamais buhalterinės apskaitos dokumentais.

3. Atsakovas Inspekcija atsiliepimu į skundą (I t., b. l. 28, 29) prašė skundą atmesti.
4. Atsakovas nurodė, jog teisė į PVM atskaitą atsiranda, jei prekės ar paslau-

gos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui. 
Teisingumo Teismas yra pabrėžęs, kad būtinas tiesioginio ir betarpiško ryšio egzistavi-
mas tarp konkretaus pirkimo sandorio ir vieno ar kelių konkrečių pardavimo sandorių, 
suteikiančių teisę į atskaitą. Teisė į atskaitą taip pat suteikiama, jei tiesioginio ir betarpiš-
ko ryšio nėra, bet jei ginčijamos išlaidos sudaro dalį bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji 
tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainos dalis. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ne-
pateikė įrodymų, jog įsigytos prekės ir paslaugos, kurių pirkimo PVM įtraukė į atskaitą, 
yra ar bus skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui. 
Teigė, jog, įvertinus minėtą paramos sutartį, darytina išvada, kad vykdant projektą įsi-
gytos prekės ir paslaugos nebuvo skirtos naudoti PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. 
Pareiškėjas nepateikė objektyvių įrodymų, kad tokios prekės ir paslaugos yra tiesiogiai ir 
betarpiškai skirtos naudoti PVM apmokestinamai veiklai vykdyti ar kad jos įsigytos nu-
matomai ekonominei PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. 

II.

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013  m. rugsėjo 26  d. sprendimu 
(I t., b. l. 45–48) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6. Teismas konstatavo, kad byloje keliamas ginčas dėl mokesčių administratoriaus 
atsisakymo grąžinti pareiškėjui pirkimo PVM teisėtumo. Pareiškėjas į mokesčių adminis-
tratorių kreipėsi su prašymu grąžinti 29 570 Lt PVM permoką, PVM deklaracijoje įtrauk-
tą į PVM atskaitą kaip pirkimo PVM. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Mokesčių 
administravimo įstatymo 87 straipsnio 1, 5, 6 dalimis, Mokesčio permokos (skirtumo) 
grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. 
įsakymu Nr. VA-186 (2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VA-43 redakcija), 56 punk-
tu, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVM įstatymas) 91 straipsnio 1 da-
limi, 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 1977  m. gegužės 17  d. Šeštąja Tarybos direktyva 
77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo praktika (2009  m. rugsėjo 21  d. sprendimu administraci-
nėje byloje Nr.  A556-963/2009). Teismas, atsižvelgdamas į teisės aktų nuostatas, admi-
nistracinių teismų praktiką, vertino, ar pareiškėjas įrodė esant ryšį tarp sandorių, kurių 
pirkimo PVM vykdant Projektą pareiškėjas įtraukė į PVM atskaitą, ir kitų sandorių, su-
teikiančių teisę į atskaitą, t. y. ar įsigytos prekės ir/ar paslaugos yra ar bus skirtos naudoti 
PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (ar) paslaugų teikimui. Teismas nustatė, kad 
UAB „Sveda“ įregistruota PVM mokėtoju nuo 2012 m. balandžio 4 d., bendrovės veikla 
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– apgyvendinimo, maitinimo ir pramogų teikimo veikla, posėdžių ir verslo renginių or-
ganizavimas, pramogų ir poilsio organizavimo veikla. Pareiškėjas pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ 
paramos sutartį įgyvendino Projekto I etapą ir gavo 156 390 Lt paramą. Nustatyta, kad 
2012  m. birželio  mėn. pareiškėjas apskaitė ilgalaikio turto, skirto Projektui įgyvendinti 
(transporto priemonių stovėjimo aikštelės, takų, apžvalgos aikštelės, laiptelių, laužavietės, 
informacinio stendo), pasigaminimą už 140 810,73 Lt, jo pirkimo PVM – 29 570,43 Lt. 
Mokestinio tyrimo metu mokesčių administratorius nenustatė, kad pareiškėjas 2012 m. 
būtų gavęs PVM apmokestinamų pajamų. Pareiškėjas to neneigė, tačiau nurodė, kad į at-
skaitą įtrauktos prekės ir paslaugos bus panaudotos ateityje apmokestinamai veiklai vyk-
dyti. Remiantis minėtos paramos sutarties 17.16 punktu, paramos gavėjas negali keisti 
savo veiklos, kuriai suteikiama parama, pobūdžio, kitų sąlygų bent 5 metus. Pareiškėjo 
teigimu, praėjus šiam terminui projektas teiks pelną, o įsigytos prekės ir paslaugos yra 
tik sudėtinė apmokestinamos veiklos dalis. Pagal aptariamos sutarties 17.18 punktą, pa-
reiškėjas įsipareigojo užtikrinti, kad rekreacine infrastruktūra visuomenė galės naudotis 
nemokamai; būtent viešojo naudojimo rekreacinei infrastruktūrai sukurti ir buvo skirta 
dalis paramos lėšų. Teismas padarė išvadą, kad po 5 metų termino, net ir pakeitus veiklos 
pobūdį, naudojimasis rekreacine infrastruktūra, kuriai sukurti įsigytų prekių / paslaugų 
PVM pareiškėjas priskyrė PVM atskaitai, turės išlikti nemokamas. Pareiškėjas nurodė, 
kad greta minėto projekto kuriama infrastruktūra susijusi su paslaugomis, kurios bus ap-
mokestinamos, iš jų planuojama gauti pajamų, dėl to esą ginčo prekės (paslaugos) lai-
kytinos sudėtine šiai veiklai kurti reikalinga dalimi. Nurodytiems argumentams pagrįs-
ti pareiškėjas pateikė papildomus dokumentus: prašymą Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai dėl žemės sklypo, kuriame kaimo turizmo pagrindais bus organizuojamas 
poilsis ir pramogos, detaliojo plano rengimo; Kretingos rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriaus įsakymą dėl žemės sklypo detaliojo planavimo organizatoriaus teisių 
ir pareigų perdavimo pareiškėjui, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir 
pareigų perdavimo sutartį, rangos sutartį dėl darbų, susijusių su labirinto įrengimu, loka-
linę sąmatą, banko sąskaitos išrašą, patvirtinantį, kad buvo atliktas avansinis mokėjimas. 
Be to, pareiškėjas mokesčių administratoriui taip pat yra pateikęs: sutartį dėl investici-
nio projekto „Kaimo turizmo pagrindais organizuojamo poilsio ir pramogų“ galimybių 
studijos, priedą prie sutarties, banko sąskaitos išrašą, patvirtinantį atliktus avansinius ir 
kitus mokėjimus. Teismas sutiko su atsakovu, jog minėti dokumentai objektyviai nepa-
tvirtina, kad vykdant ginčo projektą pareiškėjas gaus apmokestinamųjų pajamų. Teismas 
pažymėjo, kad įsigytos prekės ir paslaugos betarpiškai susiję su Projekto vykdymu, tuo 
tarpu teigti, jog patirtos išlaidos sietinos su ateityje planuojama papildoma veikla, nėra 
objektyvaus pagrindo. Be to, teismo vertinimu, pareiškėjo pateikta medžiaga nepagrin-
džia veiklos finansavimo šaltinių ir realaus jos vykdymo. Siekiant paneigti mokesčių 
administratoriaus sprendimą, šiuo atveju nepakanka apsiriboti abstrakčiais paaiškini-
mais, argumentais. Nagrinėjamoje administracinėje byloje išdėstytų faktinių aplinkybių 
visuma suponuoja išvadą, kad įsigytos prekės ir paslaugos nebuvo susietos su pareiškėjo 
vykdoma PVM apmokestinama veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str.). 
Dėl nurodytų motyvų atsakovo sprendimas atsisakyti grąžinti pareiškėjui 29 570 Lt PVM 
permoką buvo pripažintas teisėtu.
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III.

7. Pareiškėjas apeliaciniame skunde (I t., b. l. 50–54) prašo panaikinti Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą, Mokestinių ginčų komi-
sijos 2013 m. vasario 19 d. ir Inspekcijos 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimus. Apeliacinis 
skundas iš esmės grindžiamas šiais argumentais: 

(1) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant PVM įstaty-
mo normas dėl teisės į PVM atskaitą, yra suformuluotas aiškinimas, kad prielaida teisei 
į PVM atskaitą atsirasti yra šių veiksmų atlikimas: pirma, PVM mokėtojas turi prekę įsi-
gyti ir sumokėti už ją prekės pardavėjui atitinkamą PVM sumą (pirkimo PVM); antra, 
PVM mokėtojas, sukūręs su šia preke pridėtinę vertę, prekę turi realizuoti (Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A1-355/2004). Taigi aiškinantis, ar šiuo atveju pareiškėjas turi teisę 
į PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą PVM ataskaitą, svarbu nustatyti, ar pa-
reiškėjas veikia kaip apmokestinamas asmuo, t. y. asmuo, kuris savarankiškai vykdo eko-
nominę veiklą ir įsigytą turtą toliau naudoja PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir 
(arba) paslaugų teikimui. LVAT yra nurodęs, jog tam, kad apmokestinamajam asmeniui 
būtų pripažinta teisė į PVM atskaitą ir nustatyta tokios teisės apimtis, iš principo yra bū-
tinas tiesioginio ir betarpiško ryšio egzistavimas tarp konkretaus pirkimo sandorio ir vie-
no arba kelių konkrečių pardavimo sandorių suteikiančių teisę į atskaitą (2009 m. rugsėjo 
21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-963/2009);

(2) tiek pateiktame skunde Mokestinių ginčų komisijai, tiek šio skundo nagrinė-
jimo metu, pareiškėjas pateikė įrodymus, jog aplink Pažintinį taką vykdys PVM apmo-
kestinamą veiklą. Skundžiamame sprendime yra nepagrįstai teigiama, kad pareiškėjo nu-
rodyti duomenys nėra objektyvūs įrodymai, jog įsigytos prekės ir paslaugos yra įsigytos 
numatomai ekonominei PVM apmokestinamai veiklai. Teisė į atskaitą taip pat suteikia-
ma mokesčių mokėtojui, net jei nėra tiesioginio ir betarpiško ryšio tarp konkretaus pirki-
mo sandorio ir vieno ar kelių konkrečių pardavimo sandorių suteikiančių teisę į atskaitą, 
jei ginčijamos išlaidos už paslaugas sudaro dalį jo bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji jo 
tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainos dalis (Teisingumo Teismo 2007 m. vasario 
8 d. sprendimas byloje Investrand, Nr. C-435/05, 24 p.). Šiuo atveju teismas tokių aplin-
kybių nenustatinėjo, dėl ko priėmė visiškai nepagrįstą sprendimą;

(3) pareiškėjo nurodomų vykdytinų veiklų (maitinimo, pramogų plenerų organi-
zavimo ir kt.) objektai yra aprašyti pareiškėjo 2010 m. birželio 19 d. patvirtintuose įsta-
tuose, kuriuose, be kita ko, yra nurodoma pramogų ir poilsio organizavimo veikla. Tai 
reiškia, kad pareiškėjas nuo pat savo veiklos pradžios numatė ir žinojo, kad vykdys PVM 
apmokestinamą veiklą, žinojo, kokio pobūdžio ši veikla bus. Visi pareiškėjo nurodyti 
duomenys patvirtina kryptingą bendrovės veiklą nukreiptą į įstatuose nurodytų tikslų 
– pelno – siekimą. Priešingi teiginiai bei išvados būtų nesuderinami su įmonės veiklos 
tikslais;

(4) pagal minėtos paramos sutarties 17.18 punktą, pareiškėjas įsipareigojo užti-
krinti, kad rekreacine infrastruktūra visuomenė galės naudotis nemokamai. Tačiau ši 
rekreacinė infrastruktūra yra tik sudėtinė pareiškėjo vykdomos veiklos dalis. Kitaip ta-
riant, šalia įkurtos rekreacinės infrastruktūros pareiškėjas vykdys apmokestinamą veiklą 
ir gaus pajamas, o tai patvirtina pareiškėjo pateikti rašytiniai duomenys. Juo labiau kad 
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šiai dienai įkurta rekreacinė infrastruktūra reikalaus nuolatinės priežiūros, kurią pareiš-
kėjas vykdys ne pagal minėtos paramos sutarties sąlygas (kurios nenumatytos), o iš savų 
lėšų, gautų vykdant apmokestinamą veiklą. Svarbu paminėti ir tai, kad paramos sutar-
tis sudaryta su pelno siekiančiu juridiniu asmeniu, t. y. UAB „Sveda“. Be to, pareiškėjas 
registruotas kaip PVM mokėtojas PVM registre. Kitas svarbus faktorius, atskleidžiantis 
bendrovės siekiamybę ir ateityje vykdyti ekonominę ir apmokestinamą veiklą, tai, jog pa-
gal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių numatoma keisti |Pažintinio tako veiklos po-
būdį į „pramogų ir poilsio organizavimo veiklą“;

(5) analizuojant Teisingumo Teismo jurisprudenciją atkreiptinas dėmesys į 
2012 m. kovo 22 d. prejudicinį sprendimą byloje Klub (C-153/11), kurioje nurodyta, kad 
jei apmokestinamajam asmeniui būtų neleidžiama atskaityti mokėtino pirkimo PVM už 
vėlesnį apmokestintą naudojimą verslui, nepaisant pradinio apmokestinamojo asmens 
pageidavimo priskirti visą ilgalaikį turtą savo veiklai, atsižvelgiant į būsimus sandorius, 
jis nebūtų visiškai atleistas nuo mokesčio, susijusio su jo ekonominei veiklai naudojamu 
turtu ir jo verslo veikla būtų apmokestinta dvigubai, o tai prieštarautų bendrajai PVM 
sistemai būdingam neutralumo principui. Pagal šį (PVM neutralumo) principą reika-
laujama, kiek tai susiję su veiklos apmokestinimu, kad verslo tikslais patirtos investici-
jų išlaidos būtų laikomos ekonomine veikla, dėl kurios atsiranda teisė iš karto atskaity-
ti mokėtiną pirkimo PVM. Todėl asmuo, kuris įsigyja turtą ekonominei veiklai, kaip tai 
suprantama pagal PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, tai atlieka kaip 
apmokestinamasis asmuo, net jei turtas iškart nėra naudojamas šiai ekonominei veiklai. 
Teisingumo Teismas taip pat pridūrė, kad įgyta teisė į atskaitą išlieka, tik jei nėra sukčia-
vimo ar piktnaudžiavimo aplinkybių ir išskyrus galimus patikslinimus pagal PVM direk-
tyvoje numatytas sąlygas. Dėl teisės į PVM atskaitą ribojimo Teisingumo Teismo poziciją 
pakartojo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartyje;

(6) bendrovės atsakingų asmenų veikose nei asmens piktnaudžiavimas, nei suk-
čiavimas arba dalyvavimas sukčiavime nebuvo konstatuoti, juo labiau, kad visi sandoriai 
įvykę, atsakingų institucijų pripažinti tinkamais ir patikrinti. Esant šioms aplinkybėms 
konstatuoti, kad pareiškėjo pateikiami dokumentai objektyviai nepatvirtina, jog vykdant 
ginčo projektą pareiškėjas gaus apmokestinamųjų pajamų, yra nepagrįsti ir išvestiniai.

8. Atsakovas Inspekcija atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 63, 64) prašo pareiškė-
jo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9. Atsakovas nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, išdėstytus atsiliepime į pa-
reiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui. Teigia, kad pareiškėjo skundo argumen-
tai, jog jis yra įregistruotas PVM mokėtoju, o tai parodo jo ketinimus vykdyti PVM ap-
mokestinamąją veiklą, dar neįrodo ir nepatvirtina pačios PVM apmokestinamos veiklos 
vykdymo fakto. Mokesčių mokėtojo savanoriškas įsiregistravimas į PVM mokėtojų regis-
trą nėra neginčijamas įrodymas konstatuojant, jog mokesčių mokėtojas vykdo PVM ap-
mokestinamąją veiklą. Šioje byloje nėra keliamas klausimas dėl pareiškėjo sąžiningumo 
ar nesąžiningumo bei piktnaudžiavimo taip kaip supranta pareiškėjas. Pareiškėjo nuro-
dyta 2013 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-231/2013 yra netai-
kytina šiuo konkrečiu atveju, kadangi skiriasi faktinės aplinkybės. Be to, pareiškėjo nuro-
dytos Teisingumo Teismo bylos (C-153/11) faktinės aplinkybės nėra tapačios šios bylos 
aplinkybėms. Pažymi, jog įgyvendinant Projektą nuo pat pradžių buvo žinoma, jog tai ne 
pelno siekianti veikla, todėl pareiškėjas pagal Teisingumo Teismo formuojamą praktiką 
neįgyja teisės į PVM atskaitą, kadangi šiuo atveju jis neveikia kaip apmokestinamasis as-
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muo kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB 
dėl pridėtinės vertės mokesčio bendro sistemos 9 straipsnį.

IV.

10. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2014  m. vasario 18  d. nutartimi nutarė kreiptis į Teisingumo 
Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą klausimu, ar 2006 m. lapkričio 28 d. 
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos  
168 straipsnis gali būti aiškinamas, kaip suteikiantis apmokestinamojo asmens teisę at-
skaityti pirkimo PVM, sumokėtą pasigaminant (įsigyjant) verslui skirtą ilgalaikį turtą, 
koks yra aptariamas nagrinėjamoje byloje, kuris (1) skirtas visiškai neatlygintinai naudo-
tis visuomenės nariams, (2) bet gali būti pripažintas priemone pritraukti lankytojus at-
vykti į vietą, kurioje apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą, tie-
kia prekes ir (ar) teikia paslaugas.

11. Išnagrinėjęs šį prašymą, Teisingumo Teismas 2015  m. spalio 22  d. sprendi-
mu byloje Sveda (C-126/14) konstatavo, kad 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnį reikia aiškinti 
taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis jis suteikia apmokestinamajam 
asmeniui teisę atskaityti pirkimo PVM, sumokėtą įsigyjant ar pasigaminant numatomai 
ekonominei veiklai, susijusiai su kaimo ir rekreaciniu turizmu, skirtą ilgalaikį turtą, ku-
ris, viena vertus, yra tiesiogiai skirtas neatlygintinai naudotis visuomenei ir, kita vertus, 
gali būti priemonė apmokestinamiems sandoriams vykdyti, jei nustatytas tiesioginis ir 
nedelsiant atsirandantis ryšys tarp pirkimo sandorių išlaidų ir vieno ar kelių pardavimo 
sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą, išlaidų arba visos apmokestinamojo asmens ekono-
minės veiklos išlaidų, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas remdamasis objektyviais duomenimis.

Teisėjų kolegija

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

12. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Inspekcija) 2012 m. rug-
pjūčio 24 d. sprendimo Nr. 1333630 (7.20)-A10-22 (toliau – ir Sprendimas), kuriuo cen-
trinis mokesčių administratorius atsisakė tenkinti pareiškėjo 2012 m. liepos 27 d. prašy-
mą grąžinti pasigaminant ilgalaikį turtą sumokėtą 29 570 Lt pridėtinės vertės mokesčio 
(toliau – ir PVM) sumą. Savo atsisakymą grąžinti (įskaityti) ginčo sumas atsakovas iš es-
mės grindžia aplinkybe, jog pareiškėjas neturėjo teisės į minėto pirkimo PVM atskaitą.

13. Apmokestinamojo asmens teisės į PVM atskaitą prielaidas bei įgyvendinimo 
tvarką pirmiausia reglamentuoja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (toliau – ir PVM 
įstatymas). Kadangi PVM įstatymas priimtas, be kita ko, siekiant nacionalinėje teisės 
sistemoje įgyvendinti 2006  m. lapkričio 28  d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pri-
dėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM direktyva; PVM įstatymo 2 
priedo 7 d. (2007 m. lapkričio 13 d. įstatymo Nr. X-1322 redakcija), nagrinėjamu atvejus 



376

I. Administracinių teismų praktika

prendžiant klausimą dėl PVM įstatymo nuostatų taikymo ginčo teisiniams santykiams, 
turi būti atsižvelgiama ir į Europos Sąjungos teisės aktus bei susijusią Teisingumo Teismo 
praktiką.

VI.

14. Prieš pasisakant dėl kilusio ginčo esmės, pirmiausia paminėtina, jog rengiantis 
bylos nagrinėjimui 2015 m. lapkričio 25 d. buvo gauti atsakovo prašymas skirti bylą na-
grinėti žodinio proceso tvarka bei papildomi paaiškinimai ir juos pagrindžiantys doku-
mentai (įrodymai).

15. Iš pateiktų papildomų paaiškinimų ir pridėtų dokumentų matyti, jog 2015 m. 
vasario 5 d. (t. y. po ginčijamo Sprendimo priėmimo) buvo atliktas pareiškėjo operatyvus 
patikrinimas dėl elektroninio kasos aparato naudojimo jo veikloje bei apskaitytų pajamų 
2013–2014 metais. Remdamasis patikrinimo metu surinktais duomenimis bei 2012–2015 
metais pareiškėjo teiktomis PVM deklaracijomis, atsakovas iš esmės kvestionuoja ginčo 
ilgalaikio turto naudojimą pareiškėjo ekonominėje veikloje bei, atitinkamai, šio turto įsi-
gijimo PVM tiesioginį ir nedelsiant atsirandantį ryšį su jo (pareiškėjo) 2013–2014 metais 
sudarytais apmokestinamaisiais sandoriais ir (ar) vykdyta apmokestinamąja veikla.

16. Tačiau teisėjų kolegija pastebi, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl indivi-
dualaus administracinio akto, kuriuo viešojo administravimo subjektas atsisakė atlikti 
jo kompetencijai priskirtus veiksmus, teisėtumo ir pagrįstumo. Pagal bendras adminis-
tracinės teisenos taisykles tokio pobūdžio ginčams paprastai reikšmingos tik tos ginčo 
teisinius santykius identifikuojančios faktinės aplinkybės, kurios egzistavo tikrinamo 
administracinio akto priėmimo metu. Toks vertinimas pirmiausia grindžiamas viešo-
jo administravimo subjekto pareiga priimamą aktą pagrįsti objektyviais duomenimis 
(faktais) ir teisės aktų nuostatomis (Viešojo administravimo įstatymo 8  str. 1 d.), kurie 
turi egzistuoti individualaus administracinio akto priėmimo metu. Kilus ginčui viešojo 
administravimo subjektas paprastai negali motyvuoti (grįsti) savo priimto individualaus 
administracinio akto aplinkybėmis ir (ar) teisės normomis, kurios atsirado (įsigaliojo) po 
šio akto priėmimo (įsigaliojimo).

17. Nagrinėjamu atveju taip pat primintina, kad pagal bendrą taisyklę apmokes-
tinamojo asmens teisė į PVM atskaitą atsiranda tada, kai atsiranda prievolė mokėti at-
skaitytiną mokestį (žr. Teisingumo Teismo 2012  m. kovo 22  d. sprendimo byloje Klub, 
C-153/11, 36  p.), t.  y. kai atliekamas prekių tiekimas, paslaugų teikimas ar prekių im-
portas (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimo byloje Waterschap 
Zeeuws Vlaanderen, C-378/02, 31  p., 2012  m. kovo 29  d. sprendimo byloje Véleclair, 
C-414/10, 26  p. ir kt.). Šiuo aspektu svarbu tai, kad pareiškėjas, 2012 metais pateikda-
mas atitinkamą PVM deklaraciją bei prašymą grąžinti (įskaityti) šio mokesčio permoką, 
būtent ir siekė įgyvendinti galbūt turimą pirminę teisę į ginčo ilgalaikio turto įsigijimo 
(pirkimo) PVM atskaitą, kurią tais pačiais metais priimtu ginčijamu Sprendimu atsako-
vas paneigė. Kadangi, kaip minėta, teisė atskaityti PVM atsiranda tuomet, kai atskaityti-
nas mokestis tampa apskaičiuotinu (išskyrus tam tikras išimtis, kurios nagrinėjamu atve-
ju nėra aktualios), teisės į atskaitą buvimą gali lemti tik asmens statusas šiuo momentu 
(Teisingumo Teismo 2006 m. kovo 30 d. sprendimo byloje Uudenkaupungin, C-184/04, 
38 p.). Tuo tarpu atsakovo pateikiami papildomi paaiškinimai ir su jais susiję dokumentai 
iš esmės yra tik dėl ginčo ilgalaikio turto naudojimo vėlesniais laikotarpiais, nei galbūt 
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atsirado pirminė pareiškėjo teisė į PVM atskaitą (apskaičiuotas mokėtinas pirkimo PVM 
bei pateikta atitinkamo laikotarpio šio mokesčio deklaracija) bei buvo kreiptasi dėl šios 
sumos grąžinimo (įskaitymo). Tai lemia, jog aptariami atsakovo papildomi paaiškinimai 
ir susiję dokumentai galėtų būti reikšmingi tik sprendžiant klausimą dėl galimų mokes-
čių įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose numatytų pareiškėjo pareigų atskai-
tos tikslinimo laikotarpiais, tačiau savaime neturi jokios įtakos (reikšmės) sprendžiant 
klausimą dėl jo teisės į PVM atskaitą atsiradimo ir jos realizavimo ginčijamo atsakovo 
Sprendimo priėmimo metu (Teisingumo Teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimo byloje 
Sveda, C-126/14, 36 p.).

18. Atsižvelgiant į paminėtą, spręstina, kad aptariami atsakovo paaiškinimai nėra 
reikšmingi nagrinėjamoje byloje, todėl jie atskirai nevertintini ir plačiau dėl jų nepasi-
sakytina, o su šiais paaiškinimais susijusius dokumentus (įrodymus) atsisakytina pridėti 
prie bylos (juos tirti) bei jie yra grąžintini (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 
1 ir 6 d., 138 str. 3 d.). Tokia išvada taip pat eliminuoja teismo pareigą atskirai vertinti 
ir pasisakyti dėl pareiškėjo 2016  m. sausio 13  d. papildomų paaiškinimų (teisme gautų 
2016 m. sausio 16 d.), kurie susiję su atsakovo pateiktais papildomais paaiškinimais bei 
veikla po ginčijamo Sprendimo priėmimo.

19. Įvertinusi atsakovo išdėstytus argumentus, atsižvelgdama į ginčo teisnius san-
tykius ir kitas reikšmingas nagrinėjamos administracinės bylos aplinkybes, bei vadovau-
damasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 137 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija 
taip pat konstatuoja, kad žodinis bylos nagrinėjimas ginčo atveju nėra būtinas, todėl atsi-
sakytina tenkinti atsakovo prašymą skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

VII.

20. Nagrinėjant kilusį mokestinį ginčą iš esmės pirmiausia paminėtinos šios ginčo 
teisiniams santykiams reikšmingos faktinės aplinkybės, dėl kurių ginčo tarp proceso šalių 
nėra:

(1) 2012 m. kovo 2 d. pareiškėjas su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės 
ūkio ministerijos sudarė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės 
„Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ paramos sutartį Nr.  2IM-KL-11-1-006496-
PR001 (toliau – ir Paramos sutartis; MGK byla, b. l. 22–26). Pagal šią sutartį pareiškėjas 
įsipareigojo įgyvendinti projektą „Baltų mitologinis rekreacinis (pažintinis) takas“ (toliau 
– ir Projektas), o minėta agentūra – kompensuoti iki 90 proc. Projekto įgyvendinimo iš-
laidų. Likusias įgyvendinimo išlaidas (10 proc.) įsipareigojo padengti pareiškėjas;

(2) įgyvendindamas šį Projektą pareiškėjas į apskaitą įtraukė sukurtą „Baltų mito-
loginį rekreacinį (pažintinį) taką“ (toliau – ir Pažintinis takas) sudarančio tam tikro ilga-
laikio turto (transporto priemonių stovėjimo aikštelių, takų, apžvalgos aikštelių, laiptelių, 
laužaviečių, informacinio stendo) pasigaminimo išlaidas, įskaitant pirkimo PVM, kurį 
deklaravo PVM deklaracijoje už 2012 m. birželio mėnesį. 2012 m. liepos 27 d. Klaipėdos 
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – ir Klaipėdos AVMI) pareiškėjas pa-
teikė prašymą grąžinti aptariamas pirkimo PVM sumas, kaip šio mokesčio permoką 
(skirtumą);

(3) pareiškėjas Paramos sutarties 17.18 punktu įsipareigojo, kad įgyvendinant 
Projektą sukurta rekreacine infrastruktūra, t.  y. ir ginčo ilgalaikiu turtu, kurio pirkimo 
PVM pareiškėjas siekia atskaityti, visuomenė galės naudotis nemokamai;



378

I. Administracinių teismų praktika

(4) Klaipėdos AVMI, atlikusi pareiškėjo mokestinį tyrimą dėl PVM permokos 
(skirtumo) grąžinimo už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d., 
2012 m. rugpjūčio 20 d. surašė pranešimą apie atliktą mokestinį tyrimą Nr. A12-63. Šiuo 
pranešimu, be kita ko, nurodęs, jog nenustatyta, kad pareiškėjo įsigytos paslaugos ar pre-
kės, skirtos Projektui įgyvendinti ir kurių pirkimo PVM prašoma grąžinti, bus naudo-
jamos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, vietos mokesčių administratorius darė iš-
vadą, kad apeliantas nepagrįstai 2012  m. birželio mėnesį į PVM atskaitą įtraukė ginčo 
PVM bei konstatavo, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą dėl 29 570 Lt PVM 
permokos grąžinimo. Atitinkamai atsakovas, atsižvelgęs į šį Klaipėdos AVMI pranešimą, 
priėmė byloje skundžiamą Sprendimą, kuriuo atsisakė pareiškėjui grąžinti jo sumokėtas 
aptariamas pirkimo PVM sumas.

21. Vertinant tokio atsakovo atsisakymo pagrįstumą, pirmiausia primintina, kad 
vadovaujantis PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu, PVM mokėtojas turi teisę 
įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas 
prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM ap-
mokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui. Šia mokesčio įstatymo nuos-
tata, be kita ko, yra įgyvendinamas PVM direktyvos 168 straipsnio a punktas, nustatantis, 
kad „jeigu prekes ir paslaugas apmokestinamasis asmuo naudoja savo apmokestinamie-
siems sandoriams, apmokestinamasis asmuo turi turėti valstybėje <...> teisę iš PVM, 
kurį sumokėti jam tenka prievolė, atskaityti <...> mokėtiną ar sumokėtą PVM <...> už 
prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, kurį jam atliko ar turi atlikti kitas apmokestinamasis 
asmuo“.

22. Aiškindamas šią nuostatą Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad suinteresuota-
sis asmuo gali įgyti teisę į atskaitą, tik jei, pirma, jis yra apmokestinamasis asmuo, kaip tai 
suprantama pagal šią direktyvą, ir, antra, šioje nuostatoje aptariamos prekės ir paslaugos 
naudojamos jo apmokestinamiesiems sandoriams (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2005 m. 
gruodžio 15 d. sprendimo byloje Centralan Property, C-63/04, 52 p.).

23. Dėl pareiškėjo pripažinimo apmokestinamuoju asmeniu primintina, kad, va-
dovaujantis PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka, „apmokestinamasis 
asmuo“ – asmuo, kuris savarankiškai bet kurioje vietoje vykdo ekonominę veiklą, neat-
sižvelgiant į tos veiklos tikslą ar rezultatą“. Tos pačios nuostatos antroje įtraukoje ekono-
minė veikla yra apibrėžiama, kaip „<...> gamintojų, prekybininkų ar paslaugas teikiančių 
asmenų veikla <...>. Visų pirma ekonomine veikla laikomas materialiojo ar nematerialio-
jo turto naudojimas siekiant gauti nuolatinių pajamų“. Pagal nusistovėjusią Teisingumo 
Teismo praktiką PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje numatyta sąvoka „ekonominė vei-
kla“ gali apimti kelis iš eilės atliekamus veiksmus, įskaitant parengiamuosius veiksmus, 
kaip antai veiklos priemonių įsigijimą, nekilnojamojo turto pirkimą, todėl jie turi būti 
laikomi ekonomine veikla (žr. Teisingumo Teismo 1996 m. vasario 29 d. sprendimo by-
loje INZO, C-110/94, 15  p.). Atitinkamai bet kuris asmuo, atliekantis parengiamuosius 
veiksmus, turi būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu, kaip tai suprantama pagal šią 
nuostatą, ir turi teisę atskaityti PVM (Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimo 
byloje Fini H, C-32/03, 22  p.). Pagal verslo apmokestinimo PVM neutralumo principą 
pirmosios išlaidos investicijoms, patirtos ekonominės veiklos tikslais, turi būti laikomos 
ekonomine veikla ir kad šis principas būtų pažeidžiamas, jei būtų laikoma, kad ši veikla 
pradedama tik tada, kai turtas faktiškai naudojamas, t. y. kai atsiranda apmokestinamųjų 
pajamų. Kiekvienas asmuo, atliekantis tokius investavimo (parengiamuosius) veiksmus, 
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glaudžiai susijusius su būsimu turto naudojimu ir jam būtinus, turi būti laikomas ap-
mokestinamuoju asmeniu (žr. Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 1 d. sprendimo byloje 
Polski Trawertyn, C-280/10, 29 ir 30 p. bei juose nurodytą šio teismo praktiką).

24. Remiantis šiomis taisyklėmis, nagrinėjamoje byloje spręstina, jog vien fak-
tinė aplinkybė, kad pareiškėjas ginčui aktualiu laikotarpiu (t.  y. 2012  m.) negavo jokių 
apmokestinamųjų pajamų, netiekė prekių ir (ar) neteikė paslaugų, savaime negali lemti 
vertinimo, kad šiuo laikotarpiu pareiškėjas neveikė, kaip ekonominę veiklą vykdantis ap-
mokestinamasis asmuo. Pastebėtina ir tai, kad, kaip matyti iš pareiškėjo Klaipėdos AVMI 
teiktuose 2012 m. rugpjūčio 24 d. paaiškinime Nr. 12/08-24 ir 2012 m. rugsėjo 6 d. pa-
pildomame paaiškinime Nr. 12/09-06 (MGK byla, b. l. 10, 11, 18, 19), atsakovui įteiktuo-
se 2012 m. spalio 9 d. pareiškime Nr. 12/10-09 ir 2012 m. rugpjūčio 17 d. paaiškinime 
Nr. 12/08-17 (MGK byla, b. l. 5–7, 12, 13), taip pat mokestinį ginčą nagrinėjusioms ins-
titucijoms, įskaitant administracinius teismus, teiktuose skunduose išdėstytų argumentų, 
jis, kaip pelno siekiantis subjektas, nuo pat įsteigimo nuosekliai atlieka įvairius (parengia-
muosius) veiksmus, reikalingus būsimai (ateityje planuojamai) apmokestinamai veiklai, 
susijusiai su kaimo turizmo (rekreacine) ir jo įstatuose numatyta veikla, vykdyti. Tokius 
pareiškėjo teiginius objektyviai patvirtino ir pagal Administracinių bylų teisenos įsta-
tymo 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas proceso taisykles įvertinti jo pateikti (MGK byla, 
b. l. 14, 15, 33–36, 62–65, 71–77, 83–97) ir kiti byloje surinkti įrodymai. Taigi nagrinėja-
moje byloje surinkti objektyvūs įrodymai patvirtina ginčui aktualiu laikotarpiu (2012 m.) 
ir ginčijamo Sprendimo priėmimo metu egzistavusį pareiškėjo ketinimą vykdyti savaran-
kišką ekonominę veiklą PVM įstatymo ir PVM direktyvos prasme.

25. Toliau, kiek tai susiję su ginčo ilgalaikio turto pasigaminimu (įsigijimu), pa-
stebėtina, kad teisė į atskaitą už konkrečias prekes (paslaugas) siejama ir su aplinky-
be, jog apmokestinamasis asmuo, sudarydamas atitinkamus sandorius, veikia kaip 
toks (Teisingumo Teismo 2005  m. birželio 2  d. sprendimo byloje Waterschap Zeeuws 
Vlaanderen, C-378/02, 32 p.). Kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, būtent apmokes-
tinamojo asmens ketinimas, patvirtintas objektyviais įrodymais, naudoti prekę ar paslau-
gą verslo tikslams leidžia nustatyti, ar pirkimo sandorio sudarymo momentu apmo-
kestinamasis asmuo veikia kaip toks (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 8 d. 
sprendimo byloje Breitsohl, C-400/98, 34 p.). Klausimas, ar apmokestinamasis asmuo vei-
kia kaip apmokestinamasis asmuo, yra fakto klausimas, kuris, kaip minėta, turi būti verti-
namas atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes, įskaitant atitinkamo turto pobū-
dį ir laikotarpį tarp jo įsigijimo ir naudojimo šio apmokestinamojo asmens ekonominei 
veiklai (šiuo klausimu, pvz., žr. Teisingumo Teismo 2001 m. kovo 8 d. sprendimo byloje 
Bakcsi, C-415/98, 29 p., 2012 m. vasario 16 d. sprendimo byloje Eon Aset Menidjmunt, 
C-118/11, 58 p.).

26. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pastebi, jog byloje surinkti duomenys objekty-
viai patvirtina, kad pareiškėjas ginčo ilgalaikį turtą pasigamino (įsigijo) verslo tikslais. 
Atsižvelgiant į ginčo ilgalaikio turto pobūdį (rekreacinės infrastruktūros objektai) ir 
bendrą planuotą vykdyti kaimo turizmo, pramogų, renginių organizavimo, t. y. iš esmės 
rekreacinių, veiklų pobūdį, taip pat kitas bylai reikšmingas aplinkybes (pvz., kad apmo-
kestinamąją veiklą planuojama vykdyti toje pačioje teritorijoje, kur yra ginčo ilgalai-
kis turtas, ar šalia jos ir kt.), nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad ginčo ilgalaikį 
turtą pareiškėjas pasigamino (įsigijo) kitais nei verslo tikslais (ginčo ilgalaikis turtas iš 
esmės sudaro pareiškėjo verslui skirto turto dalį). Pabrėžtina ir tai, kad, kaip pažymėjo 
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Teisingumo Teismas 2015  m. spalio 22  d. sprendimo byloje Sveda (C-126/14) 24 ir 25 
punktuose, vertinimo, jog įsigydamas (pasigamindamas) ginčo ilgalaikį turtą pareiškėjas 
veikė, kaip apmokestinamasis asmuo, nagrinėjamu atveju negali paneigti ir aplinkybė, jog 
šis turtas turi būti suteiktas visuomenei neatlygintinai naudotis penkerius metus.

27. Toliau nurodytina, kad, kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, apmokesti-
namasis asmuo turi teisę atskaityti PVM, jo sumokėtą už kito apmokestinamojo asmens 
patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas tiek, kiek prekes ir (ar) paslaugas apmokes-
tinamasis asmuo naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams (pvz., žr. Teisingumo 
Teismo 2005  m. birželio 2  d. sprendimo byloje Waterschap Zeeuws Vlaanderen, 
C-378/02, 31 p.). PVM direktyvos 168 straipsnio nuostatos netaikomos verslui skirto tur-
to dalį sudarančių prekių ir paslaugų naudojimui apmokestinamojo asmens vykdomai 
neapmokestinamai veiklai, o už šias tokiai veiklai skirtas prekes ir paslaugas mokėtinas 
PVM neatskaitomas (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2009 m. vasario 12 d. sprendimo byloje 
VNLTO, C-515/07, 40 p.).

28. Atitinkamai aptariama teisė į atskaitą egzistuoja, kai PVM apmokestinamas 
pardavimo sandoris yra tiesioginiu ir nedelsiant atsirandančiu ryšiu susijęs su vienu ar 
keliais pirkimo sandoriais, suteikiančiais teisę į atskaitą. Jeigu taip nėra, reikia nagrinė-
ti, ar išlaidos, patirtos įsigyjant prekių ir paslaugų, sudaro bendrųjų išlaidų, susijusių su 
apmokestinamojo asmens bendra ekonomine veikla, dalį. Abiem atvejais tiesioginio ir 
nedelsiant atsirandančio ryšio egzistavimas reiškia, kad išlaidos, patirtos įsigyjant paslau-
gas, yra atitinkamai įtrauktos į konkrečių pardavimo sandorių kainą ar apmokestinamojo 
asmens vykdant ekonominę veiklą tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainą (pvz., žr. 
Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimo byloje SKF, C-29/08, 60 p.).

29. Minėta, kad tarp šalių nėra ginčo, jog įgyvendinant Projektą sukurta rekrea-
cine infrastruktūra, t. y. ir ginčo ilgalaikiu turtu, kurio pirkimo PVM pareiškėjas siekia 
atskaityti, visuomenė gali naudotis nemokamai. Kitaip tariant, pareiškėjas aptariamo 
Pažintinio tako, kurio dalį sudaro ir (ar) kuriam aptarnauti yra skirtas ir ginčo ilgalaikis 
turtas, lankytojams suteikia teisę nemokamai naudotis šiuo turtu, nepriklausomai nuo to, 
ar šie asmenys su pareiškėju sudarys apmokestinamuosius sandorius, ar tokių sandorių 
nesudarys. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad 2012 metais pareiš-
kėjo atlikti parengiamieji (investiciniai) darbai galėtų būti vertinami, kaip objektyviai 
turėję tiesioginį ir nedelsiant atsirandantį ryšį su kokiu nors vienu ar keliais pareiškėjo 
planuojamos vykdyti veiklos metu sudaromais (sudarytinais) pirkimo apmokestinamai-
siais sandoriais. Jokių objektyvių duomenų, leidžiančių vertinti priešingai, nagrinėjamu 
atveju nėra nustatyta, vien prielaida, kad praėjus Paramos sutartyje nustatytam 5 metų 
laikotarpiui pareiškėjas galbūt galės atsisakyti suteikti teisę Pažintiniu taku naudotis ne-
atlygintinai, nesant jokių papildomų objektyvių duomenų, nagrinėjamu atveju nesudaro 
pakankamo pagrindo konstatuoti minėtą ryšį. Šioje vietoje dar kartą pažymėtina, jog na-
grinėjamu atveju vertinami tik tie proceso šalių pateikti duomenys ir nurodytos aplinky-
bės, kurie egzistavo ginčijamo Sprendimo priėmimo metu.

30. Kita vertus, byloje surinkti objektyvūs duomenys patvirtina, kad, kaip minė-
ta, ginčo ilgalaikis turtas yra pareiškėjo verslui skirto turto dalis. Pažintinis takas, kurio 
neatsiejama dalis yra ginčo ilgalaikis turtas, iš esmės taip pat vertinamas, kaip objek-
tas (priemonė), kuriuo siekiama pritraukti ir tuos lankytojus, kurie įsigytų pareiškėjo  
planuotas (planuojamas) už atlygį tiekti prekes ir (ar) teikti paslaugas (suvenyrus, maistą, 
naudotis mokamais atrakcionais, kitomis mokamomis rekreacinio pobūdžio paslaugo-
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mis). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareiškėjas planavo (planuoja) vykdyti savo apmo-
kestinamąją veiklą kaimiškoje, t.  y. retai apgyvendintoje, vietovėje. Todėl logiška ma-
nyti, jog aptariamas rekreacinis objektas gali būti pripažinta viena iš priemonių, skirtų 
paskatinti lankytojus, įskaitant apmokestinamuosius sandorius sudarančius klientus, at-
vykti iš kitų vietovių. Tokio vertinimo savaime negali paneigti ir atsakovo teiginiai dėl 
pačių apmokestinamų objektų (pvz., atrakcionų) poveikio pritraukiant klientus. Iš tiesų 
neabejotina, kad poilsio, turizmo, pramogų ar kitų rekreacinių objektų skaičius (pasiūla, 
įvairovė) lemia asmenų apsisprendimą atvykti į kaimišką vietovę, kurioje yra vykdoma 
atitinkama apmokestinama veikla. Svarbu ir tai, kad aptariamas Pažintinis takas, kurio 
sudedamoji dalis yra ginčo ilgalaikis turtas, pagal savo paskirtį ir pobūdį atitinka pareiš-
kėjo planuotos (planuojamos) toje pačioje vietoje vykdyti apmokestinamos veiklos pobū-
dį (pramogų, turizmo, poilsio ir kita panaši veikla), iš esmės šis objektas sudarytų (suda-
ro) bendrą kompleksą su kitais (planuojamais) apmokestinamosios ekonominės veiklos 
objektais, t. y. tarpusavyje iš esmės yra susiję. Galiausiai pastebėtina, kad pareiškėjas yra 
pelno siekiantis juridinis asmuo, kuris savo veiklos išlaidas padengia iš gaunamų pajamų. 
Byloje galima daryti objektyviai pagrįstą išvadą, jog pareiškėjo planuojamų gauti ateityje 
pajamų pagrindinę dalį sudarys pajamos iš apmokestinamųjų sandorių, ginčo ilgalaikio 
turto įsigijimo ir vėlesnio šio turto priežiūros išlaidos (jų dalis) bus padengiama iš pas-
tarųjų pajamų. Atitinkamai seka logiška išvada, jog šios išlaidos sudarys pareiškėjui vyk-
dant (planuojamą) ekonominę veiklą tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainos dalį.

31. Sutiktina, kad kiekviena iš paminėtų aplinkybių, jei ji būtų vertinamos atski-
rai, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, nesudarytų pakanka-
mo (savarankiško) pagrindo konstatuoti minėto ryšio buvimą tarp ginčo ilgalaikio turto 
įsigijimo (pasigaminimo) ir pareiškėjo planuojamos (planuotos) vykdyti bendros apmo-
kestinamosios veiklos. Tačiau šias aplinkybes vertinant bendrai visų kitų byloje surinktų 
duomenų kontekste (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57  str. 6  d.), nagrinėjamu 
atveju nėra prielaidų abejoti aptariamo ryšio buvimu. Be to, kaip akcentavo Teisingumo 
Teismas 2015 m. spalio 22 d. sprendimo byloje Sveda (C-126/14) 34 punkte ir pripažįs-
ta teisėjų kolegija, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje byloje, neatlygintinas 
ginčo ilgalaikio turto naudojimas nagrinėjamu atveju taip pat nesukelia abejonių dėl tie-
sioginio ir nedelsiant atsirandančio ryšio tarp pirkimo sandorių ir pareiškėjo planuoja-
mos ekonominės veiklos, todėl šis naudojimas neturi jokios įtakos teisės į PVM atskaitą 
egzistavimui.

32. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo 
akte aptartas prielaidas teisei į PVM atskaitą atsirasti, įtvirtintas nacionalinės ir Europos 
Sąjungos teisės aktuose bei akcentuotas minėtoje Teisingumo Teismo praktikoje, lėšų, pa-
naudotų įgyjant ginčo ilgalaikį turtą, šaltinis nagrinėjamu atveju nėra reikšmingas spren-
džiant klausimą tiek dėl pačios teisės į PVM atskaitą, tiek dėl šios teisės apimties. Todėl 
aplinkybės dėl to, kokia ginčo ilgalaikio turto įsigijimo (pasigaminimo) išlaidų dalis pa-
gal minėtą Paramos sutartį buvo subsidijuota, nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl 
atskaitytino PVM.

33. Taigi, apibendrinant išdėstytą, konstatuotina, kad, remiantis byloje surinktais 
duomenimis, pareiškėjas, 2012 m. birželio mėn. PVM deklaracijos ir 2012 m. liepos 27 d. 
prašymo grąžinti (įskaityti) PVM permoką (skirtumo) pateikimo bei ginčijamo atsakovo 
Sprendimo priėmimo metu tenkino bendrąsias mokesčio įstatyme nustatytas sąlygas tei-
sei į ginčo ilgalaikio turto pirkimo PVM atskaitą pripažinti.
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34. Atitinkamai, remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instan-
cijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ginčo teisiniams santykiams aktualias materi-
alinės teisės normas, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. rugsė-
jo 26  d. sprendimas naikintinas priimant naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas 
tenkintinas.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 
punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sveda“ apeliacinį skundą tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. spren-

dimą ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sveda“ skundą tenkinti.
Panaikinti atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos 2012  m. rugpjūčio 24  d. sprendimą Nr.  1333630 (7.20)-A10-22 ir 
Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 19 d. 
sprendimą Nr. S 24 (7 212/2012) bei įpareigoti atsakovą pareiškėjo 2012 m. liepos 27 d. 
prašymą išnagrinėti iš naujo.

Sprendimas neskundžiamas.

3.4.3. dėl prekių klasifikavimo kaip teisės taikymo veiksmo

Pats prekių klasifikavimas atitinkamoje Kombinuotosios nomenklatūros pozicijoje 
yra teisės taikymo veiksmas. Tačiau tam tikrais atvejais, siekiant atitinkamą prekę tinka-
mai klasifikuoti, būtina turėti informaciją apie jos sudėtį ir (ar) kitus klasifikavimui reikš-
mingus prekės požymius. Esant nepakankamai, nepatikimai ar prieštaringai gamintojo 
ar importuotojo pateiktai informacijai, minėtų duomenų nustatymui tam tikrais atvejais 
gali reikėti taikyti specialias mokslo, technikos ir kitas žinias.

Administracinė byla Nr. A-2477-662/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-06734-2013-9

Procesinio sprendimo kategorija 10.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. vasario 22 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisė-
jų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos 
pirmininkas), 
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ACME Europe“ atstovams advoka-
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tams Ryčiui Martinkėnui ir Jonui Sakalauskui, 
atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsto-
vams D. K. ir R. N.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo admi-
nistracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ACME Europe“ apeliaci-
nį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 22 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ACME Europe“ 
skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 
trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno teritorinei muitinei dėl sprendimo panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,ACME Europe“ (toliau – ir pareiškėjas) 
2013 m. lapkričio 13 d. padavė teismui skundą (I t., b.  l. 1–8), kuriame prašė: 1) panai-
kinti Kauno teritorinės muitinės 2013 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. 3KM 19/46-0389S; 
2) panaikinti atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų mi-
nisterijos (toliau – ir atsakovas, Muitinės departamentas) 2013 m. spalio 16 d. sprendi-
mą Nr.  1A-403, kuriuo nutarta netenkinti UAB „ACME Europe“ skundo; 3) įpareigoti 
Muitinės departamentą priimti naują sprendimą – koreguoti pareiškėjo UAB „ACME 
Europe“ importo deklaracijose 2012  m. rugpjūčio 14  d. Nr.  12LTKR1000IM039527, 
2013  m. sausio 14  d. Nr.  13LTKR1000IM002683 ir 2013  m. balandžio 19  d. 
Nr. 13LTKR1000IM01AF96 importuoto popieriaus Europos Bendrijos integruoto tarifo 
(toliau – ir TARIC) kodą į Nr. 4811 51 00 bei panaikinti prievolę sumokėti priskaičiuotą 
importo muitą, antidempingo muitą, pridėtinės vertės mokestį bei baudą ir delspinigius.

Skunde paaiškino, kad Kauno teritorinė muitinė atliko supaprastintą mokesti-
nį patikrinimą, kurio metu patikrino bendrovės elektroninėmis importo deklaracijomis 
deklaruotų prekių klasifikavimo ir importo mokesčių apskaičiavimo teisingumą. Kauno 
teritorinė muitinė, įvertinusi Muitinės laboratorijos tyrimų protokolų duomenis, ginči-
jamu sprendimu nusprendė bendrovės pateiktose importo deklaracijose deklaruotų pre-
kių TARIC kodą 4823  90  40  00 keisti į TARIC kodą 4810  14  00  20 ir apskaičiuoti bei 
įregistruoti 79 404 Lt galutinio antidempingo muito, 35 160 Lt galutinio kompensacinio 
muito, 14 078 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), 741 Lt PVM delspinigių 
ir 13 863 Lt baudos mokestines prievoles. Muitinės departamentas patvirtino Kauno te-
ritorinės muitinės sprendimą ir netenkino prašymo atleisti nuo delspinigių ir baudų 
sumokėjimo. 

Kauno muitinė nepagrįstai priskyrė bendrovės importuotą popierių TARIC ko-
dui Nr. 4810 14 00 20. Pareiškėjas paaiškino, kad į Bendrijos muitų teritoriją iš Kinijos 
Liaudies Respublikoje registruotos įmonės ,,Fantac graph desig co. Ltd“ importavo foto-
popierių spausdintuvams, kurį deklaravo TARIC kodu Nr. 4823 90 40 00. Kodą nurodė 
remdamasi popieriaus gamintojo pateikta informacija. Muitinės laboratorijai pateikė in-
formaciją, jog importuoto popieriaus 100 proc. pluoštų sudaro pluoštai gauti cheminiu–
mechaniniu būdu. Muitinės laboratorijos 2013  m. gegužės 23  d. tyrimo protokoluose 
Nr.  3T0866 ir Nr.  3T0865 nurodoma, kad popieriaus plaušienos kokybinė sudėtis:  
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cheminiu būdu gauta medienos plaušiena, o prie papildomos informacijos nurodoma, 
kad popierius yra pagamintas iš cheminiu būdu gautos medienos celiuliozės plaušienos. 
Analogišką prekę, kokią importavo bendrovė, kitoje ES valstybėje narėje (Didžiojoje 
Britanijoje) kompetentinga muitinės įstaiga priskyrė visai kitam TARIC kodui, t.  y. 
Nr. 4811 51 00 00, kuriam nėra taikomi antidempingo ir kompensaciniai muitai. Dėl šios 
priežasties kyla pagrįstų abejonių, kad Lietuvos muitinės laboratorija neteisingai įvertino 
ir priskyrė bendrovės importuotą popierių TARIC kodui Nr. 4810 14 00 20. Patikrinimo 
metu tam, kad būtų nustatytas tikras importuoto popieriaus TARIC kodas, pareiškėjas 
kreipėsi į Kauno technologijos universiteto (toliau – ir KTU) specialistus, kurie padarė 
išvadą, kad importuotas popierius atitinka Kombinuotoje nomenklatūroje TARIC ko-
dui Nr.  4811  51  00 priskiriamam popieriui nurodytas savybes, kuriam, vadovaujantis 
2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos Reglamentu (EK) Nr. 1789/2003, yra taikomas 0 procen-
tų dydžio trečiųjų šalių muitas. Anksčiau šio TARIC kodo nenurodė, nes importuodama 
popierių vadovavosi popieriaus gamintojo informacija apie popieriaus priskyrimą TARIC 
kodui ir tik Kauno muitinei 2013 m. birželio 5 d. priėmus sprendimą dėl importuoto po-
pieriaus priskyrimo kitam TARIC kodui, sužinojo, kad jis yra neteisingas bei atliko pa-
pildomus popieriaus tyrimus, kurie patvirtina, kad muitinės laboratorija nepagrįstai nu-
sprendė priskirti bendrovės importuotą popierių TARIC kodui Nr. 4810 14 00 20 (B999). 
Muitinės departamentas nepagrįstai nustatė, kad nėra pagrindo atleisti bendrovę nuo 
baudos ir delspinigių mokėjimo. Manė, kad turėjo būti atleista nuo baudos ir delspini-
gių mokėjimo Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 
100 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 141 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Bendrovė 
yra įvykdžiusi visas sprendimu apskaičiuotas mokestines prievoles, nėra kalta dėl mokes-
tinės prievolės neįvykdymo, nes jai nebuvo žinoma, kad ginčo prekės neatitinka dekla-
ruoto TARIC kodo, deklaruodama TARIC kodą, vadovavosi gamintojo pateikta infor-
macija, mokestinio patikrinimo metu bendradarbiavo ir teikė informaciją bei įrodymus. 
Šios aplinkybės leidžia pareiškėją atleisti nuo delspinigių ir baudos arba juos sumažinti.

Pareiškėjas teikė papildomus rašytinius paaiškinimus (II t., b. l. 60–65) ir paaiški-
no, kad KTU Organinės technologijos katedros Spektroskopijos laboratorijos specialis-
tams teikė fotopopieriaus pavyzdžius, kurie 2013  m. buvo deklaruoti muitinėje TARIC 
kodu 4823  90  40  00. Šią aplinkybę patvirtina pareiškėjo teismui pateikti dokumentai. 
Nurodė, kad ginčo laikotarpiu pareiškėjas neturėjo kitokio 15,2 cm × 10,2 cm išmata-
vimų ir 185 g/m2 (matinio) ir 170 g/m2 (blizgus) fotopopieriaus „Acme“. Ginčo laiko-
tarpiu pareiškėjas neimportavo kitokio tokių matmenų fotopopieriaus iš kitų gamin-
tojų. KTU tyrimo išvadose būtent ir nurodomas toks popierius (išmatavimai ir kt.), be 
to, KTU išvadose yra pateikiamos popieriaus nuotraukos. Paaiškino, kad KTU ir „SGS 
Multilab“ (SGS laboratorija) neturi sertifikatų, kurie suteiktų teisę daryti išvadas dėl tari-
finio muito prekių klasifikavimo, taip pat šios laboratorijos nėra akredituotos (sertifikuo-
tos) atlikti popieriaus tyrimus. Paaiškino, kad pareiškėjas kreipėsi į kitų valstybių mui-
tinių laboratorijas, kurios atsakė, kad neturi akreditacijos vykdyti popieriaus tyrimų dėl 
popieriaus cheminių savybių. Pareiškėjas nurodė, kad atliko du nešališkus tyrimus, kurių 
duomenys paneigia Muitinės laboratorijos išvadas. Manė, kad atsakovas neįrodė, jog pa-
reiškėjo importuoto popieriaus TARIC kodas yra 4810 14 00 20.

Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
atsiliepime į skundą (I t., b. l. 84–87, 173–175) su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip 
nepagrįstą. 
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Atsiliepime į skundą atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas, nesutikdamas su 
Muitinės laboratorijos tyrimų išvadomis, savo teiginiams pagrįsti turėjo pateikti nešališ-
kos akredituotos (sertifikuotos) tyrimų laboratorijos, įgaliotos tirti popierių, išvadas, ta-
čiau pateikė tik KTU Organinės technologijos katedros profesoriaus G. B. samprotavi-
mus (gali būti laikoma, galima teigti, gali būti nežymi dalis priedų) apie KTU Organinės 
technologijos katedros Spektroskopijos laboratorijoje tirtą fotopopierių. Muitinės la-
boratorija nustatė, kad tyrimui pateiktas 152 mm × 102 mm dydžio baltos spalvos vie-
nasluoksnis fotopopierius „Acme Photopaper Matte“ ir „Acme Photopaper Glossy“ yra 
pagamintas iš cheminiu būdu (ne mechaniniu ir ne cheminiu–mechaniniu) gautos me-
dienos plaušienos, viena jo pusė padengta neorganine medžiaga – silicio dioksidu (SiO2). 
Pareiškėjas skunde savo teiginio, kad ginčo prekė yra pagaminta cheminiu–mechaniniu 
būdu, nepagrindė jokiais įrodymais. Didžiosios Britanijos PTI Nr.  GB122268592, ku-
riuo, pareiškėjo nuomone, analogiškai prekei muitinės įstaiga priskyrė visai kitam TARIC 
kodui – 4811  51  00  00, išduotas plastikais ir silicio dioksidu padengtam fotopopieriui. 
Atsižvelgiant į tai, kad Muitinės laboratorija nenustatė, jog ginčo prekė yra padengta 
plastikais (plastikas yra organinė medžiaga), o pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie pa-
grįstų, kad PTI Nr. GB122268592 nurodyta prekė yra analogiška ginčo prekėms, minėtas 
PTI nagrinėjamu atveju negali būti taikomas. 

Vadovaujantis MAĮ nuostatomis, atleisti galima nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų), 
bet nesumokėtų (neišieškotų), bet ne nuo sumokėtų delspinigių ar jų dalies. Pareiškėjas 
įvykdė 741 Lt PVM delspinigių prievolę, todėl, vadovaujantis MAĮ 100 straipsnio 1 da-
lies nuostatomis, pagrindo atleisti nuo 741 Lt PVM delspinigių nėra. Vadovaujantis tiek 
MAĮ 141 straipsnio 1 dalimi, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika 
(2008 m. birželio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-903/2008), pareiškėjo tei-
giniai, kad jis mokestinio patikrinimo metu bendradarbiavo ir teikė informaciją bei įro-
dymus, neturi įtakos sprendžiant klausimą dėl mokesčių mokėtojo visiško atleidimo nuo 
atitinkamo mokesčio baudos. Šios aplinkybės yra aktualios tik sprendžiant klausimą dėl 
skiriamos baudos dydžio. Kauno teritorinė muitinė į šias aplinkybes atsižvelgė ir pareiš-
kėjui skyrė minimalią – 10 proc. dydžio baudą. Muitinės departamentas nenustatė prie-
žasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios, patvirtinančių, kad jis neturėjo galimybės 
teisingai ir laiku deklaruoti, apskaičiuoti bei sumokėti minėtų mokesčių. Pareiškėjas ne-
pasinaudojo teise kreiptis į muitinę su prašymu suteikti privalomąją tarifinę informaciją. 
Kadangi byloje minėtos aplinkybės nenustatytos, prašymas atleisti pareiškėją nuo paskir-
tos baudos sumokėjimo netenkintas.

Atsakovas pateikė atsiliepimo į skundą papildymą, kuriame paaiškino, kad siste-
miškai analizuojant 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nusta-
tančio Bendrijos muitinės kodeksą ir 1993  m. liepos 2  d. Komisijos reglamento (EEB) 
Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos 
muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisykles, pa-
tvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, (to-
liau – ir Taisyklės) ir vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prakti-
ka (2012 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1320/2012), viešojo 
administravimo vykdymo požiūriu, nustatant TARIC nomenklatūros atitinkamą poziciją 
muitinė (be Muitinės laboratorijos išvados) gali remtis tik tokių institucijų laboratorinė-
mis išvadomis, kurios turi specialią teisę (kompetenciją) daryti išvadas dėl tarifinio mui-
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to prekių klasifikavimo, t. y. Muitinės laboratorijos išvadomis remiamasi nepriklausomai 
nuo jos akreditavimo, o kitų institucijų laboratorinėmis išvadomis remiamasi tik jei jos 
turi specialią teisę (yra akredituotos arba sertifikuotos). Pareiškėjo pateiktuose akredita-
vimo dokumentuose nenurodyta, ar „SGS Multilab“ akredituota tirti popierių ir ar gali 
tirti produktus taikydama infraraudonųjų spindulių bei rentgenofluorescencinę (XRF) 
analizių metodus, nurodytus išvadose, todėl daro išvadą, kad pareiškėjo pateikta „SGS 
Multilab“ laboratorijos išvada neatitinka Taisyklių 6 punkto reikalavimų, todėl ja remtis 
nustatant Kombinuotosios nomenklatūros kodą negalima. Iš KTU Organinės techno-
logijos katedros ir „SGS Multilab“ laboratorijos išvadų matyti, kad paminėtų institucijų 
laboratorinio tyrimo objektais buvo užsakovo (pareiškėjo) pateikti prekių pavyzdžiai. 
Pateikiant šiuos pavyzdžius muitinė nedalyvavo, todėl nėra pakankamo pagrindo kons-
tatuoti, kad šiose institucijose buvo tiriami būtent tokie pat prekių mėginiai, kokie buvo 
pateikti Muitinės laboratorijai.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno teritorinė muitinė atsiliepime į skundą (I t., 
b. l. 83) su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą trečia-
sis suinteresuotas asmuo išdėstė motyvus, nurodytus atsakovo atsiliepime į skundą.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. liepos 22 d. sprendimu pareiš-
kėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Pirmosios instancijos teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes ir nu-
rodė, kad prekės klasifikuojamos vadovaujantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamen-
to Nr.  2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš 
dalies pakeisto 2012 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 927/2012, I 
priede nustatytąja Kombinuotąja nomenklatūra, Kombinuotosios nomenklatūros (toliau 
– ir KN) bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
spalio 27  d. nutarimu Nr.  1332 patvirtintų 1992  m. spalio 12  d. Tarybos reglamento 
Nr.  2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993  m. liepos 2  d. Komisijos 
reglamento Nr.  2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento Nr.  2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatų, taikymo Lietuvos Respublikoje tai-
syklių 6 punkte nustatyta, kad, taikant Kombinuotąją nomenklatūrą, Europos Bendrijos 
integruoto tarifo (TARIC) nomenklatūrą ir kitas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 
(KN) ir jos pagrindu sudarytas prekių nomenklatūras Lietuvos Respublikoje, kai prekių 
klasifikavimui ir ekspertizei būtini laboratoriniai tyrimai, remiamasi tik Muitinės labo-
ratorijos arba nešališkos, kompetentingos institucijos akredituotos (sertifikuotos) tyrimų 
laboratorijos, įgaliotos tirti atitinkamas prekes, išvadomis. Pareiškėjas neneigia, kad pa-
teikė dviejų laboratorijų išvadas (Kauno technologijos universiteto Organinės technolo-
gijos katedros Spektroskopijos laboratorijos specialistų ir „SGS Multilab“ laboratorijos 
išvadas), kurios neturi akreditavimo ir sertifikatų popieriaus tyrimui ir TARIC kodų kla-
sifikavimui (II t., b. l. 121, III t., b. l. 1–2, 67, 104–105). Kauno technologijos universiteto 
Cheminės technologijos fakultetas į teismo paklausimą atsakė 2015 m. kovo 17 d. raštu 
(II t., b. l. 50) ir nurodė, kad teisės daryti išvadas dėl tarifinio muito prekių klasifikavimo 
pagal TARIC nomenklatūrą neturi, tokių išvadų ir neteikė. Nustatyta, kad Muitinės labo-
ratorijos akreditavimo sritis taip pat neapima popieriaus tyrimų (II t., b. l. 53, 54, 56). 

Nustatyta, kad muitinės įstaigos vadovavosi Muitinės laboratorijos 2013 m. gegu-
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žės 23  d. tyrimo protokolais Nr.  3T0866 ir Nr.  3T0865 (I  t., b.  l.  56–59). Šiuose proto-
koluose yra išvados: 1) remiantis tyrimų duomenimis nustatyta, kad popierius yra paga-
mintas iš cheminiu būdu gautos medienos celiuliozės plaušienos, viena jo pusė padengta 
blizgia neorganinės kilmės medžiaga, popieriaus kvadratinio metro masė – 188 g; 2) re-
miantis tyrimų duomenimis nustatyta, kad popierius yra pagamintas iš cheminiu būdu 
gautos medienos celiuliozės plaušienos, viena jo pusė padengta matine neorganinės kil-
mės medžiaga, popieriaus kvadratinio metro masė – 175 g. Po to, vadovaujantis TARIC 
paaiškinimu, nurodoma, kad popierius ir kartonas iš vienos ar abiejų pusių padengtas 
kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis su rišikliais arba be jų, nepadengti jo-
kiomis kitomis medžiagomis, bet kokio dydžio ritiniais ar stačiakampiais lakštais, klasi-
fikuojami 4810 pozicijoje. Rekomenduotas TARIC kodas – 4810  14  00  20. Buvo vado-
vaujamasi suderintos sistemos nomenklatūros 4810 pozicijos paaiškinimais (išrašas, I t., 
b.  l. 176–178, vertimas 179–180). 4811 pozicijoje nurodomas popierius, kartonas, celiu-
liozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruo-
tu paviršiumi arba su atspaudais, bet kokio dydžio ritiniais arba stačiakampiais (įskaitant 
kvadratinius), išskyrus prekes, aprašytas 4803, 4809 arba 4810 pozicijose (I  t., b.  l.  64), 
t. y. 4810 pozicijoje nurodytos prekės yra išimtis ir negali būti klasifikuojamos 4811 po-
zicijoje. Esminis skirtumas tarp jų yra tas, kad 4810 pozicijoje klasifikuojamas popierius 
padengtas kaolinu ir kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios aprašyme yra išvardi-
jamos, jų sąrašas nėra baigtinis, tačiau toje dangoje gali būti rišamosios medžiagos (gali 
jų ir nebūti). Rišamosios medžiagos taip pat yra išvardijamos. Aprašyme nenurodomas 
joks procentas neorganinių medžiagų, kuriomis padengtas popierius, nei koks galimas 
rišiklių procentas. 4811 pozicijoje klasifikuojamas popierius padengtas tik organinėmis 
medžiagomis, kurios gali būti be rišamosios medžiagos, tos dangos naudojamos siekiant 
gauti atitinkamas popieriaus savybes: vandeniui atsparus popierius, pakavimui skirtas 
popierius ir pan. (I t., b. l. 179–180).

Muitinės laboratorijos protokoluose nurodyta, kad tiriamas popierius padengtas 
neorganine (mineraline) medžiaga. KTU laboratorija nustatė, kad popieriaus dangoje yra 
naudotas organinės kilmės polimeras (I  t., b.  l. 36–40), t. y. polivinilacetatas. Atsakovas 
pateikė išrašą iš Visuotinės lietuvių enciklopedijos (XVIII), kur polivinilacetatas nuro-
domas kaip medžiaga, naudojama klijams gaminti, t.  y. ši medžiaga gali būti priskirta 
prie rišančiųjų medžiagų. KTU laboratorija teigė, kad 170 g/m2 popieriaus paviršiniame 
sluoksnyje yra 79,6 procentai SiO2, o 185 g/m2 – 55,6 SiO2, t. y. silicio dioksido, kitaip 
vadinamo kvarcu, iš jo sudarytas smėlis (duomenys iš Vikipedijos ir kitų šaltinių). Pagal 
minėtus paaiškinimus 4810 pozicijai priskiriamas popierius, padengtas kaolinu (kinišku 
moliu). Kaolinas yra nuosėdinė uoliena, susidedanti iš kaolinito ir kvarco. Taigi KTU la-
boratorijos duomenys nepaneigia muitinės sprendimo priskirti prekę TARIC kodo po-
zicijai 4810, nes popierius iš esmės padengtas neorganine medžiaga, o 4811 pozicijoje 
klasifikuojamas popierius padengtas visai kitokiomis medžiagomis (organinėmis): der-
va, bitumas, asfaltas, plastikas, vaškas ir pan. Be to, šių popieriaus rūšių panaudojimas 
iš esmės skiriasi, 4810 pozicijoje klasifikuojamas popierius yra išimtis iš 4811 pozicijos 
ir pagal savo paskirtį. SGS laboratorijos išvada taip pat nepaneigia muitinės išvadų (I t., 
b. l. 157–161). Ši laboratorija taip pat nustatė, kad popieriaus paviršiuje yra silicio dioksi-
do, apskritai, nurodant paviršiuose rastus elementus (I t., b. l. 161) jokių organinės kilmės 
medžiagų nenurodyta. Taigi visų laboratorijų išvados sutampa. Pareiškėjas nepateikė pa-
tikimų įrodymų, patvirtinančių, kad jo pasirinktoms dviem laboratorijoms nusiuntė tos 



388

I. Administracinių teismų praktika

pačios partijos popierių, tačiau teismas atsižvelgia ir į tai, kad visų laboratorijų išvados 
iš esmės sutampa, todėl labiau tikėtina, kad nusiųstas tas pats popierius. Visgi, imant ir 
siunčiant mėginius kitoms laboratorijoms, pareiškėjas privalėjo pasirūpinti muitinės įs-
taigų sutikimu su tokiu tyrimu. Atsižvelgiant į tai, kad visų laboratorijų išvados dėl im-
portuoto popieriaus paviršiaus sudėties sutampa, byloje nėra pagrindo skirti ekspertizę, 
kadangi ekspertizė gali būti skiriama, kai yra skirtingos specialistų išvados, o šiuo atveju 
taip nėra.

Kombinuotosios nomenklatūros 4810 pozicijoje yra klasifikuojamas popierius ir 
kartonas, iš vienos ar abiejų pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžia-
gomis su rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apvalkalais, stačiakampių lakštų 
arba ritinių pavidalo. TARIC 4810  14  00  20 subpozicijoje yra klasifikuojamas minėtų 
charakteristikų vienasluoksnis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų 
mechaniniu arba cheminiu–mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 
10 proc. visų pluoštų masės, lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis 
kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm ir kurio kvadratinio metro 
masė ne mažesnė kaip 70 g, bet ne didesnė kaip 400 g, o baltumas didesnis kaip 84 proc. 
(matuojant pagal ISO 2470-1), naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizda-
vimo tikslams.

Muitinės laboratorija nustatė, kad tyrimui pateiktas 152 mm × 102 mm dy-
džio baltos spalvos vienasluoksnis fotopopierius „Acme Photopaper Matte“ ir „Acme 
Photopaper Glossy“ yra pagamintas iš cheminiu būdu (ne mechaniniu ir ne cheminiu–
mechaniniu) gautos medienos plaušienos, viena jo pusė padengta neorganine medžiaga 
– silicio dioksidu (S1O2), todėl Kauno teritorinė muitinė deklaruotą popierių pagrįstai 
klasifikavo 4810 14 00 20 TARIC kodu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 patvir-
tintos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos 
muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdės-
tančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 
įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklės (Taisyklės), kuriomis 
šiuo atveju privalėjo vadovautis muitinės įstaigos. Taisyklėse (redakcija, galiojusi skun-
džiamų sprendimų priėmimo metu) reglamentuojami kombinuotosios prekių nomen-
klatūros taikymo klausimai. Taisyklių 6 punkte aiškiai nustatyta: „Taikant Kombinuotąją 
nomenklatūrą, Europos Bendrijos integruoto tarifo (TARIC) nomenklatūrą ir kitas pagal 
Kombinuotąją nomenklatūrą ir jos pagrindu sudarytas prekių nomenklatūras Lietuvos 
Respublikoje, kai prekių klasifikavimui ir ekspertizei būtini laboratoriniai tyrimai, remia-
masi tik Muitinės laboratorijos arba nešališkos, kompetentingos institucijos akredituo-
tos (sertifikuotos) tyrimų laboratorijos, įgaliotos tirti atitinkamas prekes, išvadomis“, t. y. 
šiuo atveju buvo galima pateikti kitos laboratorijos, kuri akredituota ir sertifikuota popie-
riaus tyrimams, išvadas, tačiau tokios nebuvo pateiktos. Kita vertus, pareiškėjo pateiktos 
dviejų laboratorijų išvados tik patvirtino Muitinės laboratorijos išvadas, kad prekė negali 
būti klasifikuojama pareiškėjo nurodomu TARIC kodu, nes visiškai neatitinka aprašymo, 
be to, taikytina išimtis popieriui, kuris turi būti klasifikuotas 4810 pozicijoje. Pareiškėjas, 
pateikdamas dviejų laboratorijų išvadas, kurias teismas įvertina kaip įrodymus byloje,  
neįrodė, kad popierius buvo padengtas išimtinai tik organine medžiaga (derva, asfaltu, 
vašku ir t. t.), ko reikalauja 4811 pozicija, o organinių priemaišų buvimas 4810 pozicijoje 
leidžiamas, nes tai nurodyta 4810 pozicijos aprašyme (galimi rišikliai). Pagaliau – apra-
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šyme skiriasi ir tų popieriaus rūšių paskirtis. Pozicijoje 4811 nenumatytas fotopopierius 
ar kitoks popierius spausdinimui, o nurodytos kitos vartojimo savybės (pakavimui, tape-
tams, dėžių dangčiams). Tuo tarpu 4810 pozicijoje paminėtas popierius, skirtas spausdi-
nimui, kitiems grafiniams tikslams (I t., b.  l. 181). Pareiškėjo įvežtas popierius ir skirtas 
nuotraukų spausdinimui ir visai neskirtas 4811 pozicijoje aprašytiems vartojimo atve-
jams (I t., b. l. 179–180).

Dėl pareiškėjo pateikiamo pavyzdžio, jog Didžioje Britanijoje kompetentinga mui-
tinės įstaiga analogišką prekę priskyrė visai kitam TARIC kodui – 4811 51 00 00 (skundo 
teismui priedas Nr. 14, I t., b. l. 60, vertimas – 62). Iš pateikto dokumento nėra aišku, ko-
kia prekė buvo klasifikuojama, todėl nėra galimybės palyginti. 

Dėl pareiškėjo teiginių, kad pareiškėjas dėl popieriaus tyrimų kreipėsi į daugelį 
kitų valstybių muitinių laboratorijų, kurios atsisakė atlikti tyrimą būtent dėl to, kad nėra 
akredituotos (sertifikuotos) atlikti – popieriaus cheminės sudėties – tyrimą. Ši aplinkybė 
nepaneigia Lietuvos muitinės laboratorijos teisės atlikti prekių tyrimus, siekiant nustatyti 
TARIC kodus, nes tai pavesta minėtu Vyriausybės nutarimu, juo labiau kad šis nutari-
mas suteikia teisę nuneigti Muitinės laboratorijos išvadas pasitelkiant kitas laboratorijas, 
turinčias reikiamą kvalifikaciją. Kitos pareiškėjo nurodomos laboratorijos savo valsty-
bėse gali turėti kitokią arba tokią pačią kompetenciją savo muitinės įstaigų atžvilgiu, ta-
čiau apsiimti atlikti nešališką tyrimą su jų muitinėmis nesusijusiems asmenims gali tik 
turėdami atitinkamą kompetenciją tokiems tyrimams atlikti. Todėl šis faktas nepaneigia 
Muitinės laboratorijos teisės atlikti visus reikiamus tyrimus prekių klasifikavimui. 

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, padaryta išvada, kad Kauno teritorinė muiti-
nė pagrįstai vadovavosi Muitinės laboratorijos rekomendacijomis ir tinkamai klasifikavo 
pareiškėjo įvežtas prekes TARIC 4810 14 00 20 subpozicijoje. 

Pareiškėjas nurodo, kad nėra kaltas dėl mokestinės prievolės neįvykdymo, nes 
jam nebuvo žinoma, kad ginčo prekės neatitinka deklaruoto TARIC kodo, deklaruoda-
mas TARIC kodą, vadovavosi gamintojo pateikta informacija. Taip pat pareiškėjas nuro-
do, kad mokestinio patikrinimo metu bendradarbiavo ir teikė informaciją bei įrodymus. 
Šios aplinkybės, pareiškėjo nuomone, leidžia atleisti nuo delspinigių ir baudos arba juos 
sumažinti.

Kauno teritorinė muitinė 2013 m. birželio 5 d. supaprastinto patikrinimo ataskai-
toje nurodė motyvus, kodėl taiko minimalią 10 procentų baudą, t. y. jau atsižvelgta į dalį 
pareiškėjo nurodytų aplinkybių, taip pat nurodė, kad pareiškėjas gali teikti prašymą dėl 
atleidimo nuo delspinigių ir baudų, pagal Muitinės departamento patvirtintas 2004  m. 
gegužės 7  d. įsakymu Nr.  1B-481 taisykles. Pareiškėjas, teikdamas 2013  m. liepos 2  d. 
skundą Muitinės departamentui, prašė atleisti nuo baudų ir delspinigių (I  t., b.  l.  112–
113). Muitinės departamentas 2013  m. spalio 16  d. sprendime Nr.  1A-403 šį prašymą 
išsamiai išnagrinėjo ir prašymo netenkino. Padaryta išvada, kad ši sprendimo dalis yra 
teisėta ir pagrįsta, todėl nekartojama.

Teismas išdėstė MAĮ 100 straipsnio 1 dalies, 141 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas. 
Pareiškėjas neneigia, kad PVM delspinigius sumokėjo, todėl pagal MAĮ 100 straipsnio  
1 dalį pagrindo atleisti pareiškėją nuo 741 Lt PVM delspinigių nėra. Pareiškėjo teiginiai, 
kad mokestinio patikrinimo metu jis bendradarbiavo ir teikė informaciją bei įrodymus, 
atsižvelgiant į pirmiau nurodytas MAĮ nuostatas, neturi įtakos sprendžiant klausimą dėl 
mokesčių mokėtojo visiško atleidimo nuo atitinkamo mokesčio baudos. Šios aplinkybės, 
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kaip minėta, jau buvo įvertintos Kauno teritorinės muitinės ir dėl jų skirta minimali bau-
da. Kitų MAĮ 141 straipsnyje numatytų pagrindų nenustatyta. Šiuo atveju nėra pagrin-
do teigti, kad nėra pareiškėjo kaltės, nes pareiškėjas atsako už deklaruojamų duomenų 
teisingumą. 

Pagal 1993  m. liepos 2  d. Komisijos reglamento (EEB) Nr.  2454/93, išdėstančio 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodekso, įgyven-
dinimo nuostatų 199 straipsnį, deklarantas yra atsakingas už deklaracijoje pateiktos in-
formacijos teisingumą, kartu su deklaracija pateiktų dokumentų tikrumą ir visų prievo-
lių, susijusių su deklaracijoje nurodytos muitinės procedūros taikymo prekėms pradžia, 
įvykdymą. Nenustatyta, kad pareiškėjas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, ne-
turėjo galimybės teisingai deklaruoti, apskaičiuoti bei sumokėti apskaičiuotų mokesčių. 
Pareiškėjas pasitikėjo gamintojo pateikiama informacija, nors turėjo galimybę kreiptis į 
muitinę su prašymu suteikti privalomąją tarifinę informaciją, kas rodo, kad prekės ne-
teisingu kodu deklaruotos dėl pareiškėjo kaltės, pasireiškusios neatsargumu, t. y. dekla-
ruojant prekes pareiškėjas buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas. Pareiškėjo prašymas 
dėl atleidimo nuo delspinigių ir baudų netenkinamas, nes nėra nustatyta pagrindų, kurie 
leistų taikyti pirmiau cituotas MAĮ nuostatas. 

III.

Pareiškėjas UAB „ACME Europe“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 22 d. sprendimą ir priimti naują spren-
dimą – jo skundą tenkinti.

Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas, neturėdamas specialių moks-
linių žinių, nepagrįstai konstatavo, kad Muitinės laboratorijos išvados yra teisingos ir 
nepaneigtos atsakovo atliktų kitų nepriklausomų tyrimų išvadomis bei tokiu būdu pa-
žeidė įrodymų vertinimo taisykles. Pareiškėjo vertinimu, teismas nepagrįstai konsta-
tavo, kad tarp Muitinės laboratorijos tyrimo išvadų dėl ginčo popieriaus ir kitų nepri-
klausomų paties pareiškėjo atliktų tyrimų, t.  y. KTU Organines technologijos katedros 
Spektroskopijos laboratorijos ir „SGS Multilab“ laboratorijos išvadų nėra prieštaravimų, 
todėl neva byloje nebuvo pagrindo skirti ekspertizę. Teismas ignoravo pareiškėjo viso by-
los nagrinėjimo metu net keletą kartų teiktą prašymą dėl ekspertizės skyrimo ir vietoj to, 
pats įvertino skirtingų laboratorijų tyrimų išvadas, nors toks vertinimas reikalauja spe-
cialių cheminių, laboratorinių, mokslinių žinių. Mano, kad teismo pateikti išaiškinimai 
dėl skirtingų laboratorijų pateiktų išvadų nėra pagrįsti oficialiais ir nešališkais ekspertų 
išaiškinimais ir yra tik atsakovo posėdžio metu pateiktų žodinių paaiškinimų kartojimas. 
Teismas neatliko išsamaus laboratorijų išvadų tyrimo ir neišsklaidė abejonių dėl Muitinės 
laboratorijos tyrimo išvadų pagrįstumo. Taip buvo padarytas įrodymų vertinimo pažei-
dimas, sąlygojęs neteisingo sprendimo priėmimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo praktikoje vienareikšmiškai pasisakyta, kad tais atvejais, kai byloje pateikti įro-
dymai, kurie buvo surinkti panaudojant specialias žinias, jų turinio vertinimas, nesant 
imperatyvių teisės normų pažeidimų, gali būti atliekamas tik pasinaudojus tokiomis 
pačiomis specialiomis žiniomis, kurių šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neturi  
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013  m. lapkričio 13  d. nutartį 
administracinėje byloje Nr.  A662-1621/2013). Be to, taikant nekaltumo prezumpciją tu-
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rėjo būti pašalintos bet kokios abejonės dėl pažeidimo padarymo. Šiuo atveju atsakovas  
nepateikė pakankamai nekvestionuotinų įrodymų byloje, kurie leistų neabejotinai 
spręsti, kad vienintelis teisingas pareiškėjo importuoto popieriaus TARIC kodas yra 
4810 14 00 20 (B999).

Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suteikė prioritetą Muitinės laboratorijos 
išvadoms. Mano, kad sprendžiant ginčą teisme Muitinės laboratorijos išvada turėtų būti 
vertinama tik kaip vienas iš įrodymų byloje. Siekdamas paneigti Muitinės laboratorijos 
išvadas, pareiškėjas pateikė net keletą skirtingų įrodymų, kurie paneigia Muitinės išva-
dų pagrįstumą, t. y. KTU specialistų išvadas, Prancūzijos SGS laboratorijos išvadas ir in-
formaciją apie tai, kad Europos Komisijos Europos privalomosios tarifinės informacijos 
duomenų bazėje esanti informacija patvirtina, jog ir kitose šalyse analogiškų savybių po-
pierius yra priskiriamas būtent 4811 pozicijai. Muitinės laboratorijos išvadų įrodomosios 
galios pirmenybė prieš pareiškėjo pateiktus rašytinius įrodymus paneigia ir tai, kad pati 
Muitinės laboratorija neturi akreditacijos tirti popieriaus, tai bylos nagrinėjimo metu ne 
kartą pripažino atsakovas. Taigi esant įrodymams, kurie patvirtina kitas teisiškai reikš-
mingas aplinkybes nei nustatyta Muitinės laboratorijos išvadose, t. y. kad pareiškėjo im-
portuotas popierius tik iš dalies yra padengtas neorganinėmis medžiagomis (60–80 proc. 
dangos sudaro silicis ir kalcis), kas suponuoja popieriaus priskyrimą 4811 pozicijai ir pa-
neigia Muitinės laboratorijos išvadą, teismas turėjo pašalinti tokius neaiškumus ir skirti 
pareiškėjo popieriaus ekspertizę. 

Tinkamo TARIC kodo nustatymas yra faktinė aplinkybė, kuri ypatingai reikšmin-
ga teisingam šios bylos išsprendimui. Nuo teisingo TARIC kodo nustatymo priklauso ir 
Muitinės sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas. Kadangi TARIC kodo nustatymas pri-
klauso nuo popieriaus cheminių savybių ištyrimo, kuris reikalauja specialių žinių (che-
mijos, medžiagų tyrimų ir kt.) ir tinkamo tyrimo metodų taikymo, jo nustatymas turi 
būti atliktas ypatingai tiksliai, ypač įvertinant tai, kad popieriaus priskyrimas konkrečiam 
TARIC kodui gali priklausyti ir keistis nuo konkrečių popieriaus savybių. Be to, Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad kai asmuo pateikia specialių žinių 
taikymo požiūriu laboratorinio tyrimo lygmenį atitinkančius įrodymus, kurie paneigia 
Muitinės išvadų pagrįstumą arba bent jau sukelia pagrįstu abejonių dėl šių išvadų pagrįs-
tumo, tai turėtų būti pakankamas pagrindas skirti byloje ekspertizę (žr., pvz., 2008 m. lie-
pos 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1314/2008).

Pareiškėjas pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015  m. 
kovo 4 d. nutartyje (kuria byla buvo grąžinta nagrinėti iš naujo) buvo nurodęs, jog pir-
mosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, ar Muitines laboratorijai, atliekant Taisyklių 
6 punkte nurodytas funkcijas, būtinas akreditavimas (sertifikavimas). Nustačius, kad, 
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais Muitinės laboratorijai reikalingas akreditavimas 
(sertifikavimas), teismas turėjo patikrinti, ar Muitinės laboratorija yra akredituota atlikti 
popieriaus tyrimus. Šiuo atveju teismas nesiaiškino, ar Muitinės laboratorijai turėtų būti 
taikomas reikalavimas turėti akreditavimą, sertifikavimą, o tik pakartojo atsakovo pozi-
ciją, kad Muitinės laboratorijos teisė atlikti tyrimus yra nustatyta Vyriausybės nutarimu 
(t. y. Taisyklėmis), todėl neva Muitinės laboratorijos kompetencijos ir akreditacijos klau-
simas net nekeltinas.

Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
atsiliepime į apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. 
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Dėl Muitinės laboratorijos akreditavimo (sertifikavimo) vadovaujasi Taisyklių  
6 punktu ir nurodo, jog taikant Kombinuotąją nomenklatūrą Muitinės laboratorijos iš-
vada remiamasi nepriklausomai nuo jos akreditavimo. Tokios pat nuomonės dėl šios 
normos taikymo laikosi ir teismas (žr., pvz., 2013  m. spalio 7  d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr.  A442-1156/2013, 2012  m. balandžio 2  d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A143-1320/2012), todėl pareiškėjo apeliacinio skundo teiginys, kad teismas nesiaiški-
no, ar Muitinės laboratorijai turi būti keliamas reikalavimas turėti akreditavimą (sertifi-
kavimą), yra nepagrįsti. 

Dėl ekspertizės skyrimo išdėsto, jog iš bylos medžiagos matyti, kad visų labora-
torijų atliktų tyrimų rezultatai yra aiškūs ir suprantami. Tyrimų ataskaitose aprašyti tir-
ti objektai, metodai ir nustatytos tirtų objektų charakteristikos. Šių ataskaitų įvertinimui 
specialių mokslinių ar techninių žinių nereikia. Vilniaus apygardos administracinis teis-
mas, sulyginęs laboratorijų tyrimų rezultatus, pagrįstai nusprendė, kad iš esmės visų la-
boratorijų išvados sutampa, t. y. pagrindinę laboratorijų tirtų objektų paviršinę dalį su-
daro neorganinės medžiagos. Pareiškėjas apeliaciniame skunde sutinka, kad pagrindinę 
ginčo prekių dalį sudaro neorganinės medžiagos. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 
ginčo dėl faktinės ginčo prekės dangos nėra. Ginčas nagrinėjamu atveju iš esmės yra susi-
klostęs dėl teisės normų interpretavimo, t. y. kurioje TARIC subpozicijoje turi būti klasi-
fikuojama ginčo prekė, o teisės klausimų sprendimas, kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., 2015 m. vasario 11 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. AS-434-624/2015, 2015 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-980-858/2015), priklauso teismo prerogatyvai.

Dėl TARIC kodo nurodo, kad klasifikuojant prekes pagal Kombinuotąją nomen-
klatūrą prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių 
ir skirsnių pastabas, o bet kuri nuoroda į kokią nors medžiagą turi būti taip pat laikoma 
nuoroda į šios medžiagos mišinius ir kombinacijas (derinius) su kitomis medžiagomis. 
Nagrinėjamu atveju Kombinuotoje nomenklatūroje nurodyta, kad jos 4810 pozicijoje yra 
klasifikuojamas popierius ir kartonas, iš vienos ar abiejų pusių padengtas kaolinu ar kito-
mis neorganinėmis medžiagomis su rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apval-
kalais, stačiakampių lakštų arba ritinių pavidalo. Taigi, kaip matyti iš Kombinuotosios 
nomenklatūros 4810 pozicijos aprašymo, kuriuo, paisant Kombinuotosios nomen-
klatūros priedo nuostatų, privaloma remtis klasifikuojant, joje klasifikuojamas popie-
rius, padengtas neorganinėmis medžiagomis su rišikliais arba be jų. Vadovaujantis tiek 
Kombinuotosios nomenklatūros 4810 pozicijos aprašymu, tiek Kombinuotosios nomen-
klatūros priedo I skyriaus dalies „Bendrosios taisykles“ A skilties 2b punktu, šioje pozi-
cijoje klasifikuotinas popierius neturi būti 100  proc. dengtas neorganinėmis medžiago-
mis. Kaip matyti iš teisinio reglamentavimo, šioje pozicijoje klasifikuojamo popieriaus 
paviršiaus dalį gali sudaryti ir kitos medžiagos (taip pat organinės, kurios gali būti nau-
dojamos kaip rišikliai), tačiau svarbu, kad esminę (pagrindinę) popieriaus paviršiaus dalį 
sudarytų neorganinės medžiagos. Šią išvadą pagrindžia ir Suderintos sistemos nomen-
klatūros, kuri, vadovaujantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 
dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo 1 straipsnio 2 dalimi, 
yra Kombinuotosios nomenklatūros dalis, 4810 pozicijos paaiškinimai, kuriuose nurody-
ta, kad šioje dalyje minimuose neorganinėse padengimo medžiagose gali būti nedideli 
organinių medžiagų kiekiai.
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Kaip matyti iš Muitinės laboratorijos ir pareiškėjo pateiktų laboratorijų išvadų, 
pagrindinę ginčo prekės paviršiaus dalį sudaro silicio dioksidas (Si02), kuris yra neor-
ganinė medžiaga. Šių ginčo prekės charakteristikų neginčija ir pareiškėjas, atitinkamai 
darytina išvada, kad ginčo prekės turi būti klasifikuojamos Kombinuotosios nomenkla-
tūros 4810 pozicijoje, o KTU Organinės technologijos katedros laboratorijos išvadoje 
nurodytas polivinilacetatas vertintinas kaip rišamoji medžiaga, skirta silicio dioksido 
surišimui su popieriaus paviršiumi. Šią išvadą patvirtina byloje esantis „Visuotinės lie-
tuvių enciklopedijos“ išrašas. KTU Organinės technologijos katedros laboratorija nu-
rodė, kad jos tirto objekto paviršiuje yra polivinilacetato, tačiau jo konkretaus kiekio 
nenurodė, „SGS Multilab“ laboratorija organinių medžiagų tirto objekto paviršiuje 
nenustatė.

Pažymi, kad pareiškėjo nurodomoje Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijoje 
4811 51 klasifikuojamas popierius ir kartonas, išmirkytas arba padengtas plastiku. Šioje 
subpozicijoje klasifikuojamo popieriaus paviršiaus pagrindinę dalį privalo sudaryti plas-
tikas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas jokių objektyvių įrodymų, atitinkančių 
leistinumo ir sąsajumo kriterijus ir pagrindžiančius tokias išvadas, nepateikė.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno teritorinė muitinė atsiliepime į apeliacinį 
skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą pa-
likti nepakeistą. 

Nurodo, jog pozicijos nustatymui taikant KN 1-ąją aiškinimo taisyklę reikia nu-
statyti, kuri iš pozicijų tiksliausiai apibūdina klasifikuojamą prekę. Popierius ir karto-
nas, iš vienos arba abiejų pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžia-
gomis, su rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apvalkalais, dažytu ar nedažytu, 
dekoruotu ar nedekoruotu paviršiumi, su atspaudais arba be atspaudų, bet kokio dy-
džio ritiniais arba stačiakampiais (įskaitant kvadratus) lakštais klasifikuojamas 4810 
Kombinuotosios nomenklatūros pozicijoje (KN 4810 pozicijos tekstas). Suderintos 
sistemos paaiškinimuose (HSHNs, 2012) prie 4810 pozicijos yra paaiškinta, kad neor-
ganinės dangų medžiagos, nurodytos pozicijos pavadinime, gali turėti savyje nedide-
lį kiekį organinių medžiagų, pavyzdžiui, skirtų pagerinti popieriaus paviršiaus savy-
bes, todėl darytina išvada, kad KN 4810 pozicijos aprašyme ir negali būti nurodyta, 
jog popierius turi būti padengtas neorganinėmis medžiagomis 100 procentų tam, kad 
būtų čia klasifikuojamas. Argumentas, kad minėtas popierius, kuris ne 100 procentų 
padengtas neorganinėmis medžiagomis, neatitinka KN 4810 pozicijos, yra neteisingas. 
Kauno teritorinė muitinė teisingai nusprendė „Acme“ fotopopierių suklasifikuoti KN 
4810 pozicijoje (nes neorganine medžiaga – silicio dioksidas (Si02) sudaro daugiau 
kaip 50 procentų ir nulėmė esminį prekės požymį). Daro išvadą, kad 4811 pozicijos 
tekstas yra abstraktus, neaprašo konkrečiai prekės („Acme“ popieriaus) ir dar nuro-
do, kad šioje pozicijoje gali būti klasifikuojamos tik tos prekės, kurios netenkina 4810 
pozicijos aprašymo, o ne atvirkščiai, kaip teigia apeliantas savo skunde. Mano, kad 
teismas savo sprendime padarė išvadą, jog muitinė pagrįstai nusprendė ginčo prekes 
klasifikuoti TARIC 4810 14 00 20 subpozicijoje, o pareiškėjas nepateikė įrodymų, pa-
grindžiančių minėto klasifikavimo neteisėtumą. Teismui nekilo abejonių dėl Muitinės 
laboratorijos pateiktų išvadų pagrįstumo.
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Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kauno teritorinės muitinės 2013 m. birželio 
5 d. sprendimo Nr. 3KM 19/46-0389S, kuriuo pareiškėjas buvo įpareigotas sumokėti pa-
pildomai apskaičiuotus importo mokesčius ir su jais susijusias sumas, bei Muitinės de-
partamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. spalio 16 d. sprendi-
mo Nr. 1A-403, kuriuo teritorinės muitinės sprendimas paliktas nepakeistas.

Neigdamas ginčo sprendimais nustatytą mokestinę prievolę pareiškėjas iš es-
mės teigia, kad ginčo prekės (importuotas fotopopierius) nepatenka į 2011  m. gegužės 
6  d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr.  451/2011, kuriuo nustatomas galutinis 
antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamam Kinijos Liaudies 
Respublikos kilmės plonam kreidiniam popieriui, galutinis surinkimas (toliau – ir 
Reglamentas 451/2011), ir 2011 m. gegužės 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 
Nr. 452/2011, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plonam krei-
diniam popieriui nustatomas galutinis antisubsidijų muitas (toliau – ir Reglamentas 
452/2011), taikymo sritį, todėl galutiniai kompensaciniai ir antidempingo muitai bei su 
jais susijusios sumos negalėjo būti skaičiuojami.

Iš Reglamento 451/2011 ir Reglamento 452/2011 1 straipsnių 1 dalių maty-
ti, kad atitinkamai galutinis kompensacinis muitas ir (ar) galutinis antidempingo mui-
tas (išskyrus išimtis, kurios nagrinėjamu atveju netaikomos) nustatomi „Kinijos Liaudies 
Respublikos kilmės plonam kreidiniam popieriui, kuris yra iš vienos ar abiejų pusių deng-
tas popierius ar kartonas (išskyrus kraftpopierių ar kraftkartoną), lakštais ar ritiniais, 
kurio masė ne mažesnė nei 70 g/m2, bet ne didesnė nei 400 g/m2, kurio ryškumas dau-
giau nei 84 (matuojant pagal ISO 2470-1) ir kurio KN kodai šiuo metu yra ex 4810 13 20, 
ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, 
ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ir ex 4810 99 90 
(TARIC kodai 4810132020, 4810138020, 4810142020, 4810148020, 4810191020, 
4810199020, 4810221020, 4810229020, 4810293020, 4810298020, 4810991020, 4810993020 
ir 4810999020)“.

Teisėjų kolegija akcentuoja, kad prekės, kurioms taikomi aptariami galutiniai kom-
pensaciniai ir (ar) antidempingo muitai, yra nurodytos aiškiai – tai atitinkamose 1987 m. 
liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomen-
klatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priede nustatytos Kombinuotosios nomenklatū-
ros (toliau – ir Kombinuotoji nomenklatūra, KN) pozicijose (atitinkamais TARIC kodais) 
klasifikuojamas iš vienos ar abiejų pusių dengtas popierius ar kartonas (išskyrus kraftpo-
pierių ar kraftkartoną), lakštais ar ritiniais, kurio masė nuo 70 iki 400 g/m2, o ryškumas 
– daugiau nei 84 (matuojant pagal ISO 2470-1). Susipažinus tiek su aptariamų nuosta-
tų, tiek su minėtų reglamentų konstatuojamųjų dalių turiniu, nagrinėjamu atveju teisė-
jų kolegijai nekyla neaiškumų dėl cituotų normų aiškinimo ir taikymo ginčo teisiniams 
santykiams (acte clair), todėl teismo pareiga kreiptis į kompetentingą Europos Sąjungos 
teisminę instituciją dėl prejudicinio sprendimo priėmimo šiuo aspektu neatsirado.

Tarp proceso šalių iš esmės nėra disputo dėl ginčo prekių kilmės, gaminto-
jo, prekių svorio. Kiek tai susiję su pareiškėjo importuoto popieriaus ryškumų minėtų  
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reglamentų nuostatų taikymo aspektu, jis nustatytas pagal paties pareiškėjo, t. y. subjekto, 
kuriam tenka pirminė pareiga tinkamai klasifikuoti į Europos Bendriją importuotas pre-
kes, pateiktus duomenis. Todėl argumentai, kad Muitinės laboratorija neatliko atitinka-
mo tyrimo nagrinėjamu atveju nėra reikšmingi ir negali turėti įtakos ginčo prekes pripa-
žįstant Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plonu kreidiniu popieriumi, kuriam nustatyti 
minėti kompensaciniai ir antidempingo muitai.

Skundžiamais viešojo administravimo subjektų sprendimais pareiškėjo importuo-
tos prekės buvo klasifikuotos pagal TARIC kodą 4810 14 00 20 (papildomas TARIC ko-
das – B999), kas, vadovaujantis Reglamento 451/2011 ir Reglamento 452/2011 1 straips-
nių 1 dalimis, lemia aptariamų papildomų mokestinių prievolių taikymą. Pareiškėjas su 
tokiu ginčo prekių klasifikavimu nesutinka, teigdamas, kad jos turėjo būti klasifikuoja-
mos pagal TARIC 4811 51 00 00 kodą.

Prekių klasifikavimo klausimu teisėjų kolegija pirmiausia sutinka su atsakovo 
ir pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog nagrinėjamu atveju nėra 1992  m. spa-
lio 12  d. Tarybos reglamento (EEB) Nr.  2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės ko-
deksą, su paskutiniais pakeitimais atliktais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu 
Nr. 1791/2006 (toliau – ir Muitinės kodeksas), 12 straipsnio 2 dalyje numatytų prielaidų 
(sąlygų) ginčo atveju remtis pareiškėjo pateikta Didžiosios Britanijos kompetentingų ins-
titucijų išduota privalomąja tarifine informacija. Be to, nesant pakankamų duomenų, jog 
ši tarifinė informacija buvo išduota būtent tokios pačios rūšies ir sudėties prekėms, kaip 
ir ginčo fotopopierius, šie dokumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju 
netenkina ir įrodymų liečiamumo reikalavimo.

Atskirai akcentuotina ir tai, kad ginčui aktualiu laikotarpiu Kombinuotoji no-
menklatūra nauja redakcija buvo išdėstyta 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendini-
mo reglamentu (ES) Nr. 1006/2011 (galiojusi 2012 m.) ir 2012 m. spalio 9 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentu Nr.  927/2012 (galiojusi 2013  m.). Kadangi ginčo teisiniams 
santykiams taikytinų Kombinuotosios nomenklatūros nuostatų turinys iš esmės nesikei-
tė, toliau baigiamajame teismo akte cituojamos KN nuostatos laikytinos atitinkančiomis 
abi redakcijas, išskyrus atskirai nurodytus atvejus.

V.

KN 4810 pozicijoje, kurią taiko atsakovas, klasifikuojamas „popierius ir kartonas, 
iš vienos arba abiejų pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, su 
rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apvalkalais, <...> bet kokio dydžio ritiniais 
arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais. Popieriaus ir kartono rūšys, naudo-
jamos rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių sudėtyje nėra 
pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne 
daugiau kaip 10 proc. visų pluoštų masės“.

Pareiškėjo nurodomoje KN 4811 pozicijoje klasifikuojamas „popierius, karto-
nas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiu-
mi, dekoruotu paviršiumi arba su atspaudais, bet kokio dydžio ritiniais arba stačiakam-
piais (įskaitant kvadratinius) lakštais, išskyrus prekes, aprašytas 4803, 4809 arba 4810 
pozicijoje“.

Iš cituotų KN pozicijų aprašymų pirmiausia matyti, kad KN 4811 pozicijoje 
gali būti klasifikuojamos tik tos aprašymą atitinkančios prekės, kurios, be kita ko, nėra  
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klasifikuojamos KN 4810 pozicijoje. Kitaip tariant, pačiame KN 4811 pozicijos aprašyme 
yra nustatyta išimtis iš Kombinuotosios nomenklatūros 48 skyriaus 7 pastaboje įtvirtin-
tos taisyklės, jog popierius, atitinkantis dviejų arba daugiau pozicijų aprašymus intervale 
4801–4811, turi būti klasifikuojamas toje pozicijoje, kuri numeracijos šios nomenklatū-
ros požiūriu yra paskutinė. Todėl norint pritarti pareiškėjo nurodomam ginčo prekių kla-
sifikavimui būtina paneigti atsakovo vertinimą, kad jos (prekės) turi būti klasifikuojamos 
KN 4810 pozicijoje.

Atsižvelgiant į nagrinėjamo ginčo aplinkybes, šiuo aspektu akcentuotina, kad pats 
prekių klasifikavimas atitinkamoje KN pozicijoje yra teisės taikymo veiksmas. Tačiau tam 
tikrais atvejais, kaip ir nagrinėjamu, siekiant atitinkamą prekę tinkamai klasifikuoti, būti-
na turėti informaciją apie jos sudėtį ir (ar) kitus klasifikavimui reikšmingus prekės požy-
mius. Esant nepakankamai, nepatikimai ar prieštaringai gamintojo ar importuotojo pa-
teiktai informacijai, minėtų duomenų nustatymui tam tikrais atvejais gali reikėti taikyti 
specialias mokslo, technikos ir kitas žinias. 

Nagrinėjamu atveju atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo klasifikuodami 
ginčo prekes rėmėsi Muitinės laboratorijos atliktų tyrimų išvadose (I t., b.  l. 56–59) nu-
rodytais jų (prekių) požymiais (savybėmis). Savo ruožtu pareiškėjas, kvestionuodamas 
viešojo administravimo subjekto atliktą šių prekių priskyrimą KN 4810 pozicijai, pateikia 
Kauno technologijos universiteto Organinės technologijos katedros Spektroskopijos la-
boratorijos (toliau – ir KTU laboratorija) ir „SGS Multilab“ tyrimų išvadas (I t., b. l. 36–
40, 157–161). Tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje, tai, kaip 
konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje priimta 2015  m. 
kovo 3 d. nutartimi, be kita ko, lemia būtinybę visas šias tyrimų išvadas analizuoti pa-
gal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles visų kitų byloje surinktų įrodymų bei proceso 
dalyvių paaiškinimų kontekste (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str.). 

Minėta, kad KN 4810 pozicijoje minimas popierius, kuris yra pagamintas iš che-
miniu būdu (ne mechaniniu ir ne cheminiu-mechaniniu) gautos medienos plaušienos. 
Muitinės laboratorijos tyrimų išvadose nurodyta, kad ginčo prekėse naudojamas popie-
rius atitinka šią savybę, pareiškėjas (šių prekių importuotojas) iš esmės nepateikė jokių 
objektyvių duomenų, kurie leistų abejoti šia aplinkybe. Be to, paisant minėtų proceso tai-
syklių dėl įrodymų vertinimo, vien galimi Muitinės laboratorijos akreditavimo trūkumai, 
atsižvelgiant į byloje surinktus duomenis bei proceso dalyvių, įskaitant tyrimo išvadas 
surašiusios (tyrimą atlikusios) Muitinės laboratorijos specialistės paaiškinimus, nagrinė-
jamu atveju neleidžia abejoti aptariamu ginčo prekių požymiu. Kita vertus, vertinant pro-
cesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu išdėstytus argumentus, matyti, kad 
pareiškėjas iš esmės nesutinka, jog ginčo popierius yra „padengtas kaolinu ar kitomis ne-
organinėmis medžiagomis, su rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apvalkalais“, 
kaip tai numato KN 4810 pozicijos aprašymas. 

Šiuo aspektu teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, kad nagrinėjamu atveju byloje su-
rinkti įrodymai neleidžia teigti, kad ginčo popierius buvo padengtas kokiu nors papildo-
mu (kitu) apvalkalu aptariamos pozicijos aprašymo prasme. Pareiškėjas, kaip importuo-
tojas, nepateikė tokių duomenų, ši aplinkybė (kito apvalkalo buvimas) nenurodyta ir jo 
teiktose laboratorijų tyrimų išvadose, šios aplinkybės nepatvirtino ir liudytoju apeliacinės 
instancijos teisme apklaustas KTU laboratorijos specialistas, pareiškėjo užsakymu atlikęs 
ginčo prekių dangos tyrimus.
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Pasisakant dėl pareiškėjo argumentų, kad ginčo prekės nėra padengtos „neorgani-
nėmis medžiagomis, su rišikliais arba be jų“, matyti, kad jis (pareiškėjas) šią poziciją iš 
esmės grindžia KTU laboratorijos atlikto tyrimo išvada, jog ginčo popieriaus danga su-
daryta ne tik iš neorganinės medžiagos (silicio dioksido), bet ir iš organinio polimero po-
livinilacetato, t. y. plastiko.

Muitinės laboratorijos pateiktose tyrimų išvadose nėra duomenų, jog ginčo prekių 
dangoje yra organinių medžiagų. Tačiau taip pat būtina akcentuoti, jog teismo posėdyje 
kaip liudytoja apklausta šias išvadas surašiusi Muitinės laboratorijos specialistė iš esmės 
nurodė, kad tyrimo metu nustačius, kad pagrindinę (didžiąja) dalį dangos sudarė neor-
ganinės medžiagos, organinių medžiagų buvimas ar nebuvimas nebuvo nustatinėjamas. 
Kita vertus, atsakovas, iš esmės neneigdamas, kad organinių medžiagų galėjo būti, verti-
na, kad šios (organinės) medžiagos ginčo prekėse (galėjo būti) panaudotos kaip rišiklis, o 
tai nekeičia muitinės nurodyto klasifikavimo. Savo ruožtu pareiškėjas iš esmės teigia, jog 
minėtas organinis polimeras (plastikas) ir neorganinė medžiaga (silicio dioksidas) suda-
ro mišinį, t. y. šis plastikas nėra naudojamas (vien tik) kaip rišiklis, kas, pareiškėjo nuo-
mone, lemia, jog ginčo prekės negali būti klasifikuojamos KN 4810 pozicijoje.

Šiuo aspektu teisėjų kolegija sprendžia, jog vertinant, kad aptariamas organinis po-
limeras (plastikas) ginčo prekėse yra naudojamas kaip rišiklis, šios prekės, kiek tai susiję 
su popieriaus dangos sudėtimi, akivaizdžiai klasifikuojamos KN 4810 pozicijos atitinka-
moje subpozicijoje. Kita vertus, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu 
atveju, net ir darant prielaidą, jog minėtas organinis polimeras (plastikas) nėra (vien tik) 
naudojamas kaip neorganinės medžiagos rišiklis, bet naudojamas ir mišinyje su šia neor-
ganine medžiaga (yra dalis ginčo popieriaus dangą sudarančio mišinio; plastikas naudo-
jamas siekiant suteikti tam tikras savybes ginčo prekėms, o ne tik surišti neorganinę me-
džiagą), tai vis tiek nekeistų ginčo prekių klasifikavimo KN 4810 pozicijoje, kiek tai susiję 
su aptariamos dangos sudėtimi.

Iš tiesų, siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir lengvesnę kontrolę, paprastai prekių 
tarifinį klasifikavimą nulemiantį kriterijų reikia nustatyti atsižvelgiant į šių prekių požy-
mius ir objektyvias savybes, išvardytas KN pozicijos ir skyriaus ar skirsnio pastabų for-
muluotėse (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo byloje Lecson 
Elektromobile, C-12/10, 16 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Kombinuotosios no-
menklatūros preliminariųjų nuostatų I skyriaus A dalies 2 taisyklės b punktas nustato, kad 
„bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors medžiagą turi būti taip pat lai-
koma nuoroda į šios medžiagos mišinius ir kombinacijas (derinius) su kitomis medžiago-
mis. Bet kuri nuoroda į prekes iš tam tikros medžiagos turi būti taip pat laikoma nuoroda į 
tokias prekes, visiškai ar iš dalies pagamintas iš šios medžiagos. Prekės, sudarytos iš daugiau 
kaip vienos medžiagos, turi būti klasifikuojamos vadovaujantis 3 taisyklės nuostatomis“. 
Taigi, darant prielaidą, kad, kaip iš esmės teigia pareiškėjas, ginčo prekės dangą sudaro ne 
tik neorganinė medžiaga (silicio dioksidas), bet ir minėtas organinis polimeras (plastikas), 
kuris nenaudojamas išimtinai (vien tik) kaip rišiklis, nagrinėjamu atveju aktuali taptų ci-
tuotoje Kombinuotosios nomenklatūros nuostatoje minima 3 taisyklė.

Šios taisyklės a punktas įtvirtina, kad „jeigu pritaikius 2 taisyklės b punktą arba 
dėl kokių nors kitų priežasčių prekę galima prima facie klasifikuoti dviejose arba daugiau 
pozicijų, <...> pirmenybė teikiama tai pozicijai, kurioje prekė aprašyta tiksliausiai, ly-
ginant su kitomis pozicijomis, kuriose ji aprašyta bendriau. Tačiau, jeigu kiekvienoje iš 
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dviejų arba daugiau pozicijų yra nurodyta tiktai dalis medžiagų, sudarančių mišrias arba 
sudėtines prekes, <...> tokios pozicijos atitikimo tokioms prekėms požiūriu turi būti ver-
tinamos kaip lygiavertės, net jeigu vienoje iš jų prekės aprašytos išsamiau arba tiksliau.“ 

Taigi, kai produktai yra sudaryti iš skirtingų medžiagų ir kai nė viena iš nurodytų 
subpozicijų nėra labiau specifinė nei kita, vienintelė nuostata, kuria galima remtis klasifi-
kuojant šį produktą, yra aptariamos 3 bendrosios taisyklės b punktas (žr., pvz., Teisingumo 
Teismo 2005  m. spalio 26  d. sprendimo byloje Turbon International, C-250/05, 20  p.). 
Pritariant pareiškėjo pozicijai dėl ginčo prekės dangos sudėties bei atsižvelgiant į tai, kad 
KN 4811 pozicijoje klasifikuojamos tik tos prekės, kurios neklasifikuojamos inter alia KN 
4810 pozicijoje, būtent ir susiklostytų pastaroji situacija. Todėl aktualiu taptų šis (b) punk-
tas, įtvirtinantis, kad „mišiniai, kombinuotos prekės, sudarytos iš įvairių medžiagų arba su-
rinktos iš įvairių dalių, <...> kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a punktą, 
turi būti klasifikuojamos taip, tarsi jos būtų sudarytos tik iš medžiagų arba sudėtinių dalių, 
kurios nulemia esminius prekių požymius, jeigu tokį kriterijų galima taikyti.“

Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad, remiantis šia taisykle ir siekiant atlikti pro-
dukto tarifinę klasifikaciją, yra būtina nustatyti, kuri iš jį sudarančių medžiagų jam su-
teikia esminį pobūdį, o tai galima padaryti užduodant klausimą, ar iš produkto išėmus 
vieną ar kitą jo sudedamąją dalį jis išsaugotų jam būdingas savybes (žr., pvz., 2001  m. 
gegužės 10 d. sprendimo byloje VauDe Sport, C-288/99, 25 p., 2002 m. vasario 7 d. spren-
dimo byloje Turbon International, C-276/00, 26  p.). Prekės paskirtis taip pat gali būti 
objektyvus klasifikavimo kriterijus, jei ji būdinga šiai prekei ir šį būdingumą galima įver-
tinti remiantis šios prekės objektyviais požymiais bei savybėmis (žr., pvz., Teisingumo 
Teismo 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo byloje Siebrand, C-150/08, 38 p. ir jame nuro-
dytą šio teismo praktiką). Esminį pobūdį lemiantis faktorius, atsižvelgiant į prekės rūšį, 
gali būti nustatomas pagal, pavyzdžiui, sudedamųjų medžiagų ar dalių pobūdį, jų apimtį, 
kiekį, svorį, vertę arba pagal vienos iš sudedamųjų medžiagų svarbą šių prekių panau-
dojimui (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo byloje Roeckl 
Sporthandschuhe, C-123/09, 42 p.).

Pagal šias taisykles vertinant ginčo prekes, t.  y. fotopopierių, skirtą nuotraukoms 
rašaliniu spausdintuvu spausdinti, pirmiausia pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju tarp 
šalių nėra ginčo, jog didžiąją (esminę) dalį aptariamos dangos sudaro neorganinė me-
džiaga (atsakovas neprieštarauja pareiškėjo teiginiams bei pateiktiems įrodymams, kad 
tai yra silicio dioksidas). Šalys iš esmės sutinka (tam neprieštarauja (patvirtina) ir liudy-
tojais teismo posėdžio metu apklausti dangos sudėties tyrimus atlikę specialistai), kad ši 
neorganinė medžiaga naudojama siekiant užtikrinti ant ginčo popieriaus rašaliniu spaus-
dintuvu atspausdintų atvaizdų (nuotraukų) atitinkamą kokybę. Kitaip tariant, aptariama 
medžiaga yra tiesiogiai susijusi su ginčo prekės (fotopopieriaus) paskirtimi. Teismas taip 
pat neturi pagrindo abejoti proceso dalyvių teiginiais, jog yra būtinas rišiklis, siekiant 
ginčo popierių padengti aptariama neorganine medžiaga, o šiuo rišikliu gali būti ir pa-
reiškėjo nurodomas organinis polimeras (plastikas), t. y. ginčo polimeras (plastikas) yra 
būtinas pirmiausia tiek, kiek jis naudojamas kaip rišiklis. Tačiau, neneigiant pareiškėjo 
teiginių, jog aptariamo organinio polimero (plastiko) naudojimas popieriaus dangoje su-
teikia lankstumo (elastingumo, kitų papildomų savybių), kartu sutiktina, kad iš ginčo po-
pieriaus dangą sudarančio mišinio pašalinus neorganinę medžiagą ir popierių padengus 
šiuo polimeru (plastiku), būtų prarastos proceso šalių ir liudytojų nurodytos savybės, 
būdingos rašaliniuose spausdintuvuose naudojamam fotopopieriui. Taigi, remiantis 
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šiais argumentais, kurie pagrįsti byloje surinktais duomenimis bei proceso dalyvių pa-
aiškinimais, įvertintais pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 da-
lyje nustatytas proceso taisykles, bei atsižvelgiant į ginčo prekių paskirtį, nagrinėjamu 
atveju konstatuotina, jog, kiek tai susiję su ginčo popieriaus danga, būtent neorganinė 
medžiaga nulemia esminius ginčo prekių požymius, kaip tai suprantama pagal minėtas 
Kombinuotosios nomenklatūros taisykles bei susijusią Teisingumo Teismo praktiką.

Šiomis aplinkybėmis spręstina, kad tiek pritarus pareiškėjo argumentams dėl gin-
čo prekių dangos sudėties, tiek laikantis atsakovo pozicijos, jog minėtas organinis poli-
meras (plastikas) naudojamas kaip rišiklis, ginčo prekės vis tiek būtų klasifikuojamos ne 
KN 4811, bet KN 4810 pozicijos atitinkamose subpozicijose. Pareiškėjas nenurodė, o ir 
teisėjų kolegija nenustatė jokių reikšmingų aplinkybių, kurios leistų vertinti, kad ginčo 
prekės gali būti klasifikuojamos kitose KN pozicijose. Teismui taip pat nekyla abejonių 
dėl su prekių klasifikavimu susijusių taisyklių taikymo ginčo teisiniams santykiams, to-
dėl kreipimasis į Teisingumo Teismą nėra būtinas. Be to, aptartos išvados dėl prekių kla-
sifikavimo taip pat eliminuoja poreikį nagrinėjamoje byloje skirti papildomą ekspertizę 
ginčo prekėms požymiams įvertinti bei sudėčiai nustatyti; nagrinėjamu atveju pakanka 
duomenų priimti sprendimą dėl ginčo prekių tarifinio klasifikavimo.

VI.

Nekartodama tų pačių argumentų, teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios 
instancijos teismo vertinimu dėl pareiškėjo prašymo atleisti jį nuo skirtų baudų ir delspi-
nigių mokėjimo. Iš tiesų pareiškėjas, kaip ginčo prekių importuotojas, privalo užtikrinti, 
jog šios prekės būtų tinkamai klasifikuotos ir, atitinkamai, būtų įvykdytos visos su impor-
tu susijusios mokestinės prievolės. Importuotojas, žinodamas apie jam tenkančias prievo-
les bei rizikas, turi būti atidus ir, kilus abejonėms dėl prekių tarifinio klasifikavimo, im-
tis aktyvių veiksmų (susiekti su gamintoju, kreiptis į kompetentingas institucijas, be kita 
ko, pvz., prašydamas išduoti privalomąją tarifinę informaciją ir kt.), siekdamas užtikrinti 
teikiamų deklaracijų teisingumą. Atitinkamai nagrinėjamu atveju pripažintina, kad ape-
liaciniu skundu skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė 
tenkinti šią pareiškėjo skundo dalį. 

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instanci-
jos teismas, nors ir ne visai tinkamais argumentais, iš esmės teisingai taikė ginčo teisinius 
santykius reglamentuojančias materialinės teisės aktų normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą 
sprendimą, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą. 

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

n u t a r i a: 

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ACME Europe“ apeliacinį skundą at-
mesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 22 d. sprendimą pa-
likti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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3.4.4. dėl senaties termino reikalavimui priteisti vietinę rinkliavą iš įpėdinio už 
laikotarpį po palikėjo mirties

Reikalavimams dėl vietinės rinkliavos priteisimo iš įpėdinio už laikotarpį po palikėjo 
mirties, t. y. po palikimo atsiradimo dienos, pareikšti nėra taikomas Civilinio kodekso 5.63 
straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas. Tačiau nesant atitinkamų įstatymų 
ir juos lydinčių teisės aktų nuostatų, reikalavimams dėl vietinės rinkliavos priteisimo pagal 
analogiją taikoma Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalies nuostatoje 
numatyta taisyklė ir vietinė rinkliava priteisiama už ne ilgesnį laikotarpį nei einamuosius 
ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojant nuo prašymo priteisti rinkliavą 
teismui padavimo dienos (21 punktas).

Administracinė byla Nr. A-2486-602/2016
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-01262-2013-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 8.2; 9.4

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. kovo 31 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirminin-
kas), Romano Klišausko ir Veslavos Ruskan (pranešėja), 

rašytinio proceso tvarka nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios 
akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą dėl 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014  m. spalio 1  d. sprendimo administra-
cinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centras“ skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamam Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuo-
tam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl vietinės rinklia-
vos priteisimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras“ (toliau – ir Klaipėdos RATC, pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteis-
ti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovė; atsakovė, atstovaujama 
Inspekcijos) 2 468,73 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinki-
mą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą.
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2. Prašyme nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007  m. kovo 
29  d. sprendimu Nr.  T2-80 bei juo patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės  
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (su vėlesniais pa-
keitimais) (toliau – ir Nuostatai), Klaipėdos mieste įvesta ginčo vietinė rinkliava. Pagal 
Nuostatus atsakovas yra vietinės rinkliavos mokėtojas, nes jam priklausė nekilnojamojo 
turto objektai, esantys adresais (duomenys neskelbtini) Klaipėda. Atitinkamai atsakovas 
privalo mokėti vietinę rinkliavą už šiuos jam priklausančius nekilnojamojo turto objek-
tus, kuriuos jis paveldėjo pagal įstatymą.

3. Atsiliepime atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujamas Inspekcijos, su pareiškėjo 
prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

4. Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir 
Civilinis kodeksas) 5.62 straipsnio 3 dalį valstybė už palikėjo skolas atsako neviršydama 
jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės. Dalis prašomos priteisti vietinės rinklia-
vos skolos yra susidariusi iki palikimo atsiradimo dienos, t.  y. iki palikėjų mirties, kita 
dalis – po palikėjų mirties. Pastebėjo, kad iš pareiškėjo prie prašymo pridėtų mokėjimo 
pranešimų dėl vietinės rinkliavos sumokėjimo buvo matyti, kad jis praleido Civilinio ko-
dekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą kreditorių reikalavimams 
pareikšti, o dėl dalies nekilnojamojo turto objektų – ir naikinamąjį 3 metų terminą kre-
ditorių reikalavimams pareikšti. Teigė, kad pareiškėjui praleidus terminą reikalavimams 
dėl vietinės rinkliavos pareikšti, nėra teisinio pagrindo iš atsakovo priteisti iki palikėjų 
mirties susidariusią skolą už nurodytus nekilnojamojo turto objektus. Be to, valstybei 
taip pat nėra pareigos atlyginti nesumokėtos vietinės rinkliavos, kadangi tuo laikotar-
piu nekilnojamojo turto objektai nepriklausė valstybei nuosavybės teise. Teigė, kad taip 
pat nėra teisinio pagrindo priteisti vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo palikimo priė-
mimo iki nekilnojamojo turto objektų pardavimo momento. Valstybė, paveldinti turtą 
po palikėjo mirties, yra specifinis palikimo perėmėjas, nes jai netaikomos Civilinio ko-
dekso 5.60 straipsnio normos, t. y. valstybė negali atsisakyti nuo palikimo priėmimo. Ji 
yra įpareigota priimti palikėjo turtą, tik ši pareiga ribojama paveldėto turto tikrąja verte 
(Civilinio kodekso 5.62 str. 3 d.). Turto tikroji vertė teisės aktų nustatyta tvarka yra už re-
alizuotą turtą gauta pinigų suma, atėmus visas su palikimo administravimu, saugojimu ir 
realizavimu susijusias išlaidas. Mano, kad būtent dėl tokio specifinio valstybės statuso tu-
rėtų būti taikomas nulinis koeficientas, skaičiuojant metinę vietinę rinkliavą. Objektų, už 
kuriuos prašoma priteisti skolą, nenaudojimo faktas yra patvirtintas specifiniu valstybės 
statusu – valstybė negali nuomoti ar kitais pagrindais suteikti tretiesiems asmenims teisę 
naudotis paveldėtu objektu. Todėl po nekilnojamojo turto objektų perėmimo paveldėji-
mo teisės pagrindu iki jų pardavimo momento jais niekas nesinaudojo. Yra visos sąlygos 
ir pagrindai taikyti nulinę metinę vietinę rinkliavą, nors toks prašymas pareiškėjui ir ne-
buvo pateiktas. Manė, kad vien tik prašymo nepateikimas, kai yra visos sąlygos ir pagrin-
dai pritaikyti nulinę metinę vietinę rinkliavą, turėtų būti vertinamas kaip formalumas, 
neprieštaraujantis bendriesiems protingumo ir teisingumo principams, dėl to skola už šį 
laikotarpį iš atsakovo nepriteistina.

II.

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014  m. spalio 1  d. sprendimu  



402

I. Administracinių teismų praktika

pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo pareiškėjui 1 235,34 Lt vietinės 
rinkliavos, kitoje dalyje reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą.

6. Teismas iš esmės nurodė, jog byloje kilo klausimas, ar mirusių fizinių asmenų 
turtą paveldėjęs atsakovas Lietuvos valstybė turi pareigą mokėti aptariamą vietinę rin-
kliavą. Šiuo klausimu akcentavęs, kad pagal Nuostatus pareiga mokėti vietinę rinklia-
vą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą siejama su nuosavybės teise valdomu 
nekilnojamuoju turtu, teismas iš esmės sprendė, kad atsakovas yra (buvo) atsakingas už 
vietinės rinkliavos mokėjimą už laikotarpius po palikimo priėmimo. Teismas taip pat 
nereikšmingais pripažino atsakovo argumentus dėl turto nenaudojimo ir nulinio koefi-
ciento taikymo nereikšmingais kilusiam ginčui. Pripažinęs, kad atsakovas yra atsakingas 
už vietinės rinkliavos mokėjimą tik už tą laikotarpį, kai turtas perėjo jo žinion, atmetė 
pareiškėjo prašymą dėl įsiskolinimo, kuris susidarė iki turto paveldėjimo, kaip pareikštą 
praleidus Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytą trijų mėnesių terminą kre-
ditoriaus pretenzijoms reikšti.

III.

7. Pareiškėjas Klaipėdos RATC (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, 
kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. 
sprendimo dalį, kuria buvo atsisakyta tenkinti jų prašymą, ir priimti naują sprendimą 
šioje dalyje – pareiškėjo prašymą tenkinti. Pareiškėjo apeliacinis skundas iš esmės grin-
džiamas tais pačiais argumentais, kurie buvo išdėstyti pirmosios instancijos teismui pa-
teiktame prašyme, papildomai akcentuojant šias aplinkybes:

(1) Civilinio kodekso 5.3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikimo atsiradimo 
laiku laikomas palikėjo mirties momentas, todėl nepriklausomai nuo to, kada įformina-
mas mirusiojo turto perėjimas valstybei, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla re-
trospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos. Valstybei tenka pareiga vykdyti tiek 
iki palikėjo mirties, tiek po jos atsiradusias prievoles (įsipareigojimus), susijusius su pa-
veldimu turtu;

(2) pareiškėjas yra išviešinęs reikalavimus dėl nesumokėtos (mokėtinos) vietinės 
rinkliavos, nes tokie jo reikalavimai kyla iš viešai paskelbtų ir neapibrėžtam ratui asme-
nų (tame tarpe ir atsakovei) žinomų administracinių aktų reikalavimų, atsakovė negali 
gintis nežinojimu, kad tokie reikalavimai yra. Todėl laikytina, kad pareiškėjas apie palikė-
jų nesumokėtas vietines rinkliavas atsakovą informavo Civilinio kodekso 5.63 straipsnio  
1 dalyje nustatytais terminais. Be to, kadangi atsakovas pats kreipėsi į pareiškėją dėl atlei-
dimo nuo vietinių rinkliavų, minėtoje Civilinio kodekso nuostatoje numatytas terminas 
nutrūko. Pareiškėjas taip pat prašo teismo, jei šis vertintų, kad pareiškėjas praleido termi-
ną reikalavimams pareikšti, pratęsti (atnaujinti) šį terminą.

8. Atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos valstybė, atsto-
vaujamas Inspekcijos, su juo nesutinka, prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo 
sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas, be kita ko, akcentuoja, kad pagal ginčo rin-
kliavos Nuostatus pareiga mokėti vietinę rinkliavą siejama su atitinkamo nekilnojamojo 
turto disponavimu, todėl ši vietinė rinkliava negali būti priteisiama už laikotarpį, kuriuo 
ginčo nekilnojamojo turto objektai nepriklausė valstybei.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

9. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas su prašymu kreipėsi į administracinį teismą, 
prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokes-
čių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 2 468,73 Lt (714,99 Eur) 
nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 
jų tvarkymą. Be bendrųjų aptariamą rinkliavą numatančių norminių aktų nuostatų, šis 
prašymas buvo grindžiamas aplinkybe, jog atsakovas paveldėjo ir valdė įvairius nekilno-
jamojo turto objektus Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) teritorijoje, 
todėl jis privalėjo (su)mokėti vietinę rinkliavą tiek už laikotarpius iki paveldėjimo (įskai-
tant laikotarpius iki palikėjų mirties), tiek už laikotarpius, kuomet šis turtas faktiškai pri-
klausė Lietuvos valstybei.

10. Skundžiamu 2014 m. spalio 1 d. sprendimu pirmosios instancijos teismas pa-
reiškėjo prašymą tenkino iš dalies – priteisė pareiškėjui iš atsakovo tik tokią dalį vietinės 
rinkliavos nepriemokos, kuri susidarė laikotarpiais po ginčo nekilnojamojo turto perė-
jimo Lietuvos valstybės nuosavybėn įforminimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto 
registre.

11. Iš pareiškėjo pirmosios instancijos teismui teikto prašymo matyti, kad nagrinė-
jamoje administracinėje byloje ginčas buvo inicijuotas dėl vietinės rinkliavos priteisimo 
iš atsakovo už: 

(1) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d. už nekilnojamo turto 
objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 184,00 Lt (palikėjas mirė 
2008 m. balandžio 28 d.; pirmosios instancijos teismas apelianto skundžiamu sprendimu 
priteisė 15 Lt už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d.);

(2) laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. už nekilnojamo tur-
to objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 113,70  Lt (palikėjas 
mirė 2009  m. balandžio 8  d.; pirmosios instancijos teismas priteisė 7,57  Lt už 2011  m. 
kovo mėn.);

(3) laikotarpį nuo 2009  m. sausio 11  d. iki 2011  m. liepos 31  d. už nekilnojamo 
turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 418,41 Lt (palikėjas 
mirė 2003 m. spalio 23 d.; pirmosios instancijos teismas priteisė 382,40 Lt už laikotarpį 
nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. liepos 31 d.; išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog 
pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta akivaizdi rašymo klaida nurodant 
laikotarpio, už kurį priteisiama, pradžią);

(4) laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. už nekilnojamo 
turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 109,38 Lt (palikėjas 
mirė 2009 m. kovo 23 d.; pirmosios instancijos teismas priteisė 119,96 Lt už laikotarpį 
nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.);

(5) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d. už nekilnojamo turto 
objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 64,00  Lt (palikėjas mirė 
2006 m. gruodžio 26 d.; pirmosios instancijos teismas priteisė 24,00 Lt už laikotarpį nuo 
2009 m. gegužės 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d.);
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(6) laikotarpį nuo 2008  m. liepos 1  d. iki 2009  m. rugsėjo 30  d. už nekilnojamo 
turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 109,00 Lt (palikėjas 
mirė 2005 m. rugpjūčio 11 d.; pirmosios instancijos teismas priteisė 64 Lt už laikotarpį 
nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d.);

(7) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. už nekilnojamo 
turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 197,73 Lt (palikėjas 
mirė 2008 m. gegužės 22 d.; pirmosios instancijos teismas priteisė 88,73 Lt už laikotarpį 
nuo 2010  m. balandžio 1  d. iki 2010  m. gruodžio 31  d.; šiuo aspektu išplėstinė teisėjų 
kolegija pastebi, kad pagal nekilnojamojo turto registro išrašus, valstybei ½ dalis šio buto 
priklausė iki 2011 m. rugsėjo 21 d.);

(8) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d. už nekilnojamo tur-
to objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 150  Lt (palikėja mirė 
2001  m. rugsėjo 1  d.; pirmosios instancijos teismas priteisė 92,00  Lt už laikotarpį nuo 
2009 m. sausio 11 d. iki 2009 m. spalio 31 d.);

(9) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d. už nekilnojamojo 
turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 262,53 Lt (palikėjas 
mirė 2009 m. balandžio 23 d.; pirmosios instancijos teismas priteisė 16,53 Lt už laikotar-
pį 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d.); 

(10) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2012 n. gruodžio 31 d. už nekilnojamojo 
turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 812,98 Lt (palikėja 
mirė 2009 m. vasario 16 d.; pirmosios instancijos teismas priteisė 425,15 Lt už laikotarpį 
nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. sausio 31 d.);

(11) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. už nekilnojamo-
jo turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 47,00 Lt (palikėjas 
mirė 2009 m. balandžio 8 d.; pirmosios instancijos teismas atmetė reikalavimą šioje da-
lyje; Lietuvos valstybei nuosavybės teisės pagal 2011 m. vasario 22 d. paveldėjimo teisės 
pagal įstatymą liudijimą Nr.  K1ES-1376 nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuo 
2011 m. kovo 15 d.).

12. Su apeliaciniu skundu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi pa-
reiškėjas, iš esmės prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, 
kuria jo prašymas nebuvo tenkintas bei priteisti vietinę rinkliavą iš atsakovo ir už likusius 
laikotarpius. 

13. Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pastebi, kad skundžiamu Vilniaus apygar-
dos administracinio teismo sprendimu vietinė rinkliava už nekilnojamojo turto objektus, 
esančius adresais (duomenys neskelbtini), Klaipėda, buvo priteista ir už vėlesnius laiko-
tarpius, nei buvo nurodyti pareiškėjo pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme. 
Byloje nesant pareiškėjo prašymo tikslinti jo pateiktus reikalavimus (tokiu prašymu ne-
gali būti pripažinti pareiškėjo teismui teikti paskaičiavimai apie mokėtiną vietinę rinklia-
vą), konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas, 
todėl aptariamoje dalyje teismo sprendimas negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu.

14. Kadangi atsakovas apeliacinio skundo neteikė, o byloje nenustatyta jokių kitų 
pagrindų, suponuojančių būtinybę peržengti apeliacinio skundo ribas, išplėstinė teisėjų 
kolegija sprendžia, kad apeliacine tvarka spręstinas klausimas dėl tos vietinės rinkliavos 
nepriemokos dalies priteisimo, kuri susidarė laikotarpiais iki atsakovo nuosavybės teisių 
į ginčo nekilnojamojo turto objektus įforminimo bei dėl bendros galutinės vietinės rin-
kliavos sumos apskaičiavimo.
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V.

15. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo, kaip atitinkamo nekilnojamo-
jo turto paveldėtojo ir savininko, pareigos mokėti Savivaldybės tarybos nustatytą ir šios 
savivaldybės teritorijoje galiojančią vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinki-
mą iš atliekų turėtojų ir šių atliekų tvarkymą. Ginčui aktualiais laikotarpiais aptariamos 
vietinės rinkliavos mokėtojus, jos dydį, mokėjimo bei administravimo tvarką nustatė 
Savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T2-80, 2008 m. gruodžio 23 d. 
sprendimas Nr. T2-426 bei 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T2-330 ir jais patvir-
tinti atitinkami Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą nuostatai (toliau – ir Nuostatai).

16. Analizuojant Nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2007  m. kovo 29  d. 
sprendimu Nr.  T2-80, 6, 7, 9 ir 12 punktų, Nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tary-
bos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426, 5 ir 6 punktų, Nuostatų, patvirtintų 
Savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330, 3, 5, 15.1 punktų, 
V skyriaus ir 1 priedo nuostatas matyti, kad ginčo laikotarpiais vietinę rinkliavą turėjo 
mokėti komunalinių atliekų turėtojai, turintys nekilnojamojo turto Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės teritorijoje, t.  y. pagal bendrą taisyklę atliekų turėtojų pareiga mokėti ginčo 
vietinę rinkliavą siejama su savivaldybės teritorijoje esančio atitinkamo nekilnojamojo 
turto valdymu, naudojimu, disponavimu (šiuo klausimu, be kita ko, žr. Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-
1614/2014, 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2757-442/2015 
ir kt.).

17. Nagrinėjamu atveju atsakovas, be kita ko, teigia, jog laikotarpiais iki ginčo ne-
kilnojamojo turto objektų paveldėjimo, jis nebuvo jų savininkas. Taigi nagrinėjamu atve-
ju būtina įvertinti, ar aktualiais laikotarpiais buvo tenkinama minėta sąlyga dėl ginčo 
nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir (ar) disponavimo, kad atsakovas galėtų būti 
pripažintas Nuostatuose nurodyta aptariamos vietinės rinkliavos mokėtoju.

18. Šiuo aspektu dėl byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jog atsakovas paveldėjo 
ginčo nekilnojamąjį turtą, aktualia tampa Civilinio kodekso 5.3 straipsnio 1 dalis, įtvirti-
nanti, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas.

19. Aiškindama šią ir susijusias Civilinio kodekso nuostatas, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2014  m. balan-
džio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014 konstatavo, kad, nepriklausomai 
nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas 
valstybei, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo 
atsiradimo dienos. Dėl to palikimą priėmusiems įpėdiniams ar paveldimą turtą perėmu-
siai valstybei tenka pareiga vykdyti ir po palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, su-
sijusius su paveldimu turtu. Prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo prie-
volės. Tai yra naujo turto savininko (įpėdinio) prievolės, atsiradusios dėl jo, kaip turto 
savininko, ir kitų asmenų prievolinių teisinių santykių.

20. Šios ginčo teisiniams santykiams taikytinos teisės aiškinimo taisyklės savaime 
lemia, kad, skirtingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, su ginčo nekilnojamo-
jo turto objektais susijusios prievolės, kurios atsirado po šio turto palikėjų mirties, yra 
atsakovo Lietuvos valstybės prievolės, nepriklausomai nuo to, kada buvo įformintas pali-
kimo priėmimas. Minėtas palikimo teisinių padarinių retrospektyvus taikymas reiškia ir 
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tai, kad nagrinėjamu atveju minėtų ginčo teisiniams santykiams aktualių vietinės rinklia-
vos nuostatų taikymo prasme atsakovė pripažintina disponavusi minėto turto objektais 
nuo šio turto palikėjų mirties momento (šiuo klausimu taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1682-
575/2015, 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1785-575/2015).

21. Atitinkamai reikalavimams dėl vietinės rinkliavos priteisimo iš įpėdinio už lai-
kotarpį po palikėjo mirties, t. y. po palikimo atsiradimo dienos, pareikšti nėra taikomas 
pirmosios instancijos teismo nurodytas Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nusta-
tytas trijų mėnesių terminas. Tačiau nagrinėjamu atveju nesant atitinkamų įstatymų ir 
juos lydinčių teisės aktų nuostatų, reikalavimams dėl vietinės rinkliavos priteisimo pagal 
analogiją taikoma Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalies nuostatoje 
numatyta taisyklė ir vietinė rinkliava priteisiama už ne ilgesnį laikotarpį nei einamuosius 
ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojant nuo prašymo priteisti rinkliavą 
teismui padavimo dienos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 
12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1360-575/2015, 2015 m. gegužės 28 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr.  A-1201-442/2015, 2015  m. liepos 16  d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr.  A-1355-556/2015, 2015  m. spalio 5  d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-807-602/2015 ir kt.). Pastebėtina, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas į teismą krei-
pėsi nepraleidęs pastarųjų terminų.

22. Toliau išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad pagal ginčui aktualiais laikotar-
piais galiojusius Nuostatus aptariamos vietinės rinkliavos mokėtoju laikomas atitinkamu 
nekilnojamuoju turtu disponuojantis (valdantis, naudojantis) subjektas, esantis komu-
nalinių atliekų turėtojas. Tai reiškia, kad, jei objektyvūs duomenys neabejotinai patvir-
tina, kad fizinio ar juridinio asmens veikloje (plačiąja prasme – pvz., valdant, naudojant 
ar disponuojant nekilnojamuoju turtu ar pan.) jokios (komunalinės) atliekos nesusida-
ro ir negali susidaryti, toks asmuo negali būti pripažintas „komunalinių atliekų turėtoju“ 
ir, atitinkamai, Savivaldybės teritorijoje nustatytos vietinės rinkliavos mokėtoju (pvz., žr. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 
28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-334/2014). Vis dėlto, išplėstinė teisėjų ko-
legija, susipažinusi su atsakovės, kuriai šiuo atveju tenka įrodinėjimo našta, argumentais, 
pateiktais paaiškinimais bei duomenimis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 
6  d.), sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra surinkta pakankamai duomenų (pateikta 
įrodymų), jog laikotarpiu nuo palikėjų mirties iki paveldėjimo pagal įstatymą liudijimų 
išdavimo ginčo nekilnojamojo turto objektai nebuvo naudojami, jais disponuojant (pla-
čiąja prasme) komunalinės atliekos nesusidarė ir negalėjo susidaryti.

23. Atitinkamai primintina, kad vien faktinė aplinkybė, jog fizinis ar juridinis as-
muo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, 
kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nu-
statyta tvarka ir terminais mokėti nustatyto dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos 
mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti 
vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nusta-
tytais pagrindais ir tvarka.

24. Toks materialinės teisės aiškinimas, taip pat minėtos ginčo teisiniams santy-
kiams aktualios bylos faktinės aplinkybės nagrinėjamu atveju lemia išvadą, kad pirmo-
sios instancijos teismas nepagrįstai nagrinėjamu atveju atsisakė tenkinti pareiškėjo reika-
lavimą dėl vietinės rinkliavos priteisimo už laikotarpius nuo ginčo nekilnojamojo turto 



407

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

palikėjų mirties iki palikimo priėmimo įforminimo (paveldėjimo liudijimų išdavimo ir 
(ar) nuosavybės teisės įregistravimo nekilnojamojo turto registre). Todėl Vilniaus apygar-
dos administracinio teismo sprendimas šioje dalyje keistinas ir pareiškėjo reikalavimai 
dėl vietinės rinkliavos iš atsakovės priteisimo už minėtus laikotarpius tenkintini, priteisti-
na bendra ginčo vietinės rinkliavos suma didintina.

VI.

25. Toliau išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas, kiek tai susiję su gin-
čo vietinės rinkliavos priteisimu už nekilnojamojo turto objektus, esančius adresais (duo-
menys neskelbtini), Klaipėda, už laikotarpius iki šio turto palikėjų mirties, į teismą kreipė-
si kaip šių palikėjų – vietinės rinkliavos mokėtojų –, kurių turtą ir įsipareigojimus pagal 
įstatymą paveldėjo atsakovas Lietuvos valstybė, kreditorius.

26. Pastaruoju aspektu pažymėtina, kad nei Rinkliavų įstatymas, nei Nuostatai ne-
reglamentuoja teisinių santykių, susijusių su mirusio fizinio asmens vietinės rinkliavos 
prievolių vykdymu (išieškojimu). Todėl šiuo klausimu pirmiausia yra taikytinas panašius 
santykius reglamentuojantis Mokesčių administravimo įstatymas (Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 4 str. 6 d.). Šio įstatymo 92 straipsnis įtvirtina, kad „mirusio fizinio as-
mens mokestinę nepriemoką privalo padengti šio asmens turto paveldėtojai Civilinio ko-
dekso nustatyta tvarka“. 

27. Pats paveldėjimas yra universalus teisių perėjimo pagrindas, įpėdiniai paveldi 
visą palikėjo turtą – tiek materialųjį, tiek turtines teises, taip pat prievoles (Civilinio ko-
dekso 5.1  str. 1  d.). Teisių perėjimo universalumas, be kita ko, reiškia tai, kad palikėjo 
teisės ir pareigos pereina palikimą priėmusiam įpėdiniui neatsižvelgiant į tai, žinojo jis 
ar nežinojo apie konkrečias palikėjo teises ar pareigas. Įpėdinis negali priimti ar atsisa-
kyti tik dalies palikimo. Jis priima visą palikimą besąlygiškai, t. y. visas palikėjo teises ir 
pareigas.(žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegi-
jos 2013 m. kovo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2013). Palikimą priėmusiems 
įpėdiniams ar paveldimą turtą perėmusiai valstybei tenka pareiga vykdyti ir iki palikė-
jo mirties atsiradusias prievoles, t.  y. paveldėtus įsipareigojimus. Be to, nepriklausomai 
nuo to, ar valstybei atstovaujanti institucija atlieka palikimo perėjimo valstybei įformino 
veiksmus, valstybei palikimas pereina ir, minėta, pareiga atsakyti pagal palikėjo prievo-
les atsiranda nuo palikimo atsiradimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 
bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje bylo-
je Nr. 3K-7-18/2014).

28. Kreditoriaus reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką reglamentuojančio 
Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad palikėjo kreditoriai (nagrinėjamu 
atveju – pareiškėjas) turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikš-
ti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo 
administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Teismas gali atnaujinti 
šioje nuostatoje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių 
ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai (Civilinio kodekso 
5.63 str. 4 d.).

29. Spręsdama dėl šių nuostatų taikymo ginčo teisiniams santykiams, išplėstinė 
teisėjų kolegija akcentuoja, jog pareiga įrodyti (pateikti tai patvirtinančius dokumen-
tus ar (ir) kitus įrodymus), jog yra įvykdytas Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalies  
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reikalavimas pirmiausia tenka kreditoriui. Šiuo aspektu pareiškėjas pirmosios instanci-
jos teismui teikė informaciją apie susirašinėjimą su Valstybine mokesčių inspekcija prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos teritoriniais padaliniais, siųstus prane-
šimus apie mokėtiną vietinę rinkliavą. Be to, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį, 2016 m. sausio 4 d. pareiškėjas pateikė 
paaiškinimus ir susijusius dokumentus dėl Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nu-
rodyto termino paisymo. Šiuo klausimu byloje nustatyta, kad:

(1) nekilnojamojo turto objekto, esančio adresu (duomenys neskelbtini), 
Klaipėda: palikėjas mirė 2009 m. balandžio 23 d.; atsakovės nuosavybės teisės nekilno-
jamojo turto registre įregistruotos nuo 2010  m. lapkričio 23  d.; mokėjimo pranešimas  
Nr.  KL-11-0096965 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finan-
sų ministerijos išsiųstas 2011  m. gegužės 24  d., jame nurodyta skola už laikotarpį iki 
2011 m. sausio 1 d. – 246,00 Lt; pranešimas Nr. KL-11-0096964 Klaipėdos apskrities vals-
tybinei mokesčių inspekcijai buvo išsiųstas 2011  m. gegužės 24  d., jame nurodyta, kad 
skola už laikotarpį iki 2010  m. sausio 1  d. – 147,00  Lt; pranešimas Nr.  KL-11-0096963 
Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo išsiųstas 2011  m. gegužės 
24 d., jame nurodyta, kad skola už laikotarpį iki 2009 m. sausio 1 d. – 50 Lt;

(2) nekilnojamojo turto objekto, esančio adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, 
palikėjas mirė 2009 m. vasario 16 d.; atsakovės nuosavybės teisės nekilnojamojo turto re-
gistre įregistruotos nuo 2011 m. liepos 21 d.; mokėjimo pranešimas Nr. KL-11-0098769 
Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo išsiųstas 2011  m. rugpjū-
čio 8  d., tačiau jame skola nenurodyta (neišskirta); pakartotinis mokėjimo pranešimas 
Nr. KL-0155087 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų mi-
nisterijos buvo išsiųstas 2013 m. liepos 31 d., jame nurodyta, kad skola už laikotarpį iki 
2012 m. sausio 1 d. – 631,00 Lt;

(3) nekilnojamojo turto objekto, esančio adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda: 
palikėjas mirė 2009 m. balandžio 8 d.; atsakovės nuosavybės teisės nekilnojamojo turto 
registre įregistruotos nuo 2011 m. kovo 15 d.; mokėjimo pranešimas Nr. KL-12-0190006 
išsiųstas 2012 m. liepos 16 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos, jame nurodyta, kad skola už laikotarpį iki 2010  m. sausio 1  d. 
– 28,00 Lt.

30. Primintina, kad Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje yra išvardyti kai 
kurie palikėjo kreditorių pretenzijų pareiškimo būdai, kurių vienas – „pareikšti reikala-
vimus priėmusiems palikimą įpėdiniams“. Taigi vietinės rinkliavos administratoriaus 
siunčiami mokėjimo pranešimai, kuriuose yra aiškiai nurodytas nekilnojamojo turto 
objektas, išskirta nesumokėtos vietinės rinkliavos suma (skola, nepriemoka), juos (pra-
nešimus) vertinant kontekste su viešai paskelbtais Savivaldybės tarybos sprendimais 
(norminiais aktais), susijusiais su aptariama vietine rinkliava, paprastai (atsižvelgiant ir 
į kitas reikšmingas aplinkybes) gali būti pripažinti, kaip tinkami informuojant įpėdinius 
(palikimą priėmusią valstybę) apie palikėjo skolines prievoles. Tačiau nagrinėjamu atveju 
akivaizdu, jog pareiškėjo pateiktais pranešimais reikalavimai pareikšti praleidus Civilinio 
kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

31. Pareiškėjas prašo šį terminą atnaujinti remdamasis Civilinio kodekso  
5.63 straipsnio 4 dalimi, nustatančiame, kad teismas gali atnaujinti šio straipsnio 1 dalyje 
numatytą trijų mėnesių terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir 
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nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai. 
32. Minėta, jog palikimo atsiradimo diena siejama su palikėjo mirties diena, to-

dėl nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog pareiškė-
jas, kaip kreditorius teikdamas reikalavimą dėl vietinės rinkliavos nepriemokos, susida-
riusios už laikotarpius iki nekilnojamojo turto, esančio adresais (duomenys neskelbtini), 
Klaipėda, palikėjų mirties, praleido minėtą naikinamąjį trijų metų terminą. Kita vertus, 
naikinamasis terminas reikalavimams dėl nekilnojamojo turto, esančio adresu (duomenys 
neskelbtini), Klaipėda, palikėjo vietinės rinkliavos nepriemokos priteisimo dar nėra suė-
jęs, todėl nagrinėjamu atveju spręstina dėl pareiškėjo prašymo atnaujinti Civilinio kodek-
so 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą.

33. Šiuo aspektu iš minėtos Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 4 dalies matyti, kad, 
kai kreditorius pareiškia reikalavimą palikimą priėmusiems įpėdiniams praleidęs įsta-
tyme nustatytą trijų mėnesių terminą, teismui svarbu nustatyti, dėl kokių priežasčių šis 
terminas praleistas ir ar jos gali būti pripažįstamos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą 
pratęsti terminą. Įstatymų leidėjas, termino atnaujinimo pagrindu nurodydamas svar-
bią priežastį, nedetalizuoja šios sąvokos ir palieka teismų diskrecijai kiekvienu konkrečiu 
atveju vertinti termino praleidimo priežasčių svarbumą.(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus 2015  m. balandžio 1  d. nutartis civilinėje byloje Nr.  3K-3-176-
701/2015). Svarbu akcentuoti, kad Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
termino tikslai suponuoja ir svarbios priežasties, kaip teisinės kategorijos, aiškinimą šio 
straipsnio 4 dalies prasme. Svarbia priežastimi negali būti pripažintos aplinkybės, kurios 
priklausė nuo kreditoriaus valios, priešingu atveju kreditorius įgytų nepateisinamą gali-
mybę kontroliuoti savo reikalavimo tenkinimo apimtis, kurias lemia įpėdinio jau pasi-
rinkto palikimo priėmimo būdas. Tokia situacija neatitiktų vieno iš pamatinių civilinės 
teisės principų – subjektų lygiateisiškumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 
bylų skyriaus 2009  m. spalio 14  d. nutartis civilinėje byloje Nr.  Nr.  3K-3-296/2009). 
Be to, teismas, spręsdamas dėl termino atnaujinimo Civilinio kodekso 5.63 straipsnio  
4 dalyje nustatyta tvarka, turi įvertinti ne tik termino praleidimo priežasčių svarumą, 
bet ir padarinius, atsirandančius palikimą priėmusiam įpėdiniui, jei terminas būtų at-
naujintas, pavyzdžiui, įvertinti, ar palikimą sudarantis turtas yra išlikęs ir pan. (Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-123/2014). Įpėdiniams priėmus palikimą, susiformuoja nauji nuosavybės teisi-
niai santykiai (Civilinio kodekso 4.47  str. 2  p.), kurių stabilumo užtikrinimas turi būti 
derinamas su kreditorių teisių apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 
skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014  m. balandžio 14  d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-7-18/2014).

34. Šių proceso taisyklių kontekste vertindama pareiškėjo argumentus dėl svarbių 
aptariamo termino praleidimo priežasčių, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, 
kad teiginiai dėl vien viešojo intereso užtikrinant tinkamą atliekų tvarkymą ir šios vei-
klos finansavimą nėra susiję su vertinimu, ar terminas praleistas dėl svarbios priežasties. 
Kadangi nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl atsakovo atsakomybės už mirusio fizinio 
asmens vietinės rinkliavos prievoles, nereikšminga ir aplinkybė, jog apie Savivaldybės 
teritorijoje galiojančią vietinę rinkliavą nustatančius norminius teisės aktus yra vie-
šai paskelbta įstatymų nustatyta tvarka. Kita vertus, išplėstinė teisėjų kolegija sutinka 
su pareiškėjo argumentais, jog dėl tam tikros jo veiklos, susijusios su vietinės rinkliavos  
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administravimu, ypatumų, tais atvejais, kai nekilnojamojo turto savininkai nepraneša 
apie vietinės rinkliavos mokėtojo duomenų pasikeitimą, vienintelis būdas jam gauti ati-
tinkamą informaciją yra naudojimasis viešais registrais, įskaitant nekilnojamojo turto 
registrą.

35. Minėta, kad nekilnojamojo turto, esančio adresu (duomenys neskelbtini), 
Klaipėda, palikėjas mirė 2009 m. balandžio 23 d., o atsakovo nuosavybės teisės nekilno-
jamojo turto registre įregistruotos nuo 2010 m. lapkričio 23 d. Tačiau mokėjimo prane-
šimas Nr.  KL-11-0096965 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos išsiųstas po 2011 m. gegužės 24 d., t. y. praėjus daugiau, kaip 6 mė-
nesiams nuo atsakovės nuosavybės teisės į šį nekilnojamąjį turtą išviešinimo. Pareiškėjas, 
kuriam šiuo aspektu tenka įrodinėjimo našta, nepateikė jokių duomenų bei paaiški-
nimų apie tai, kas sutrukdė anksčiau identifikuoti pasikeitusį vietinės rinkliavos mokė-
toją, išsiaiškinti šio pasikeitimo priežastis, juolab, kaip matyti iš Nuostatų, patvirtintų 
Savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330, 6 punkto, vietinės 
rinkliavos mokėtojų registro duomenys „atnaujinami pagal sausio ir liepos 1  d. būklę 
arba nedelsiant“, o šie duomenys atnaujiname ne tik remiantis nekilnojamojo turto re-
gistro, bet ir gyventojų registro duomenimis (Nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 
2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330, 5 p.). Šios aplinkybės nagrinėjamu atveju 
leidžia konstatuoti pareiškėjo nepagrįstą delsimą reiškiant aptariamus reikalavimus, todėl 
atsisakytina tenkinti jo prašymą dėl ginčo termino atnaujinimo (pratęsimo). Toks pro-
cesinis sprendimas šioje byloje lemia išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai 
atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą priteisti vietinę rinkliavą už laikotarpį iki aptariamo 
nekilnojamo turto objekto palikėjo mirties.

36. Remiantis tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmo-
sios instancijos teismo sprendimas keistinas priteisiant pareiškėjui iš atsakovo bendrai 
2 248,88 Lt (651,32 Eur) ginčo vietinės rinkliavos, iš kurios, už:

(1) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d. už nekilnojamo turto 
objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 184,00 Lt (53,29 Eur);

(2) laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. už nekilnojamo turto 
objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 113,70 Lt (32,93 Eur);

(3) laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. liepos 31 d. už nekilnojamo turto 
objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 418,41 Lt (121.18 Eur);

(4) laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. už nekilnojamo 
turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 109,38 Lt (31,68 Eur);

(5) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d. už nekilnojamo turto 
objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 64,00 Lt (18,54 Eur);

(6) laikotarpį nuo 2008  m. liepos 1  d. iki 2009  m. rugsėjo 30  d. už nekilnoja-
mo turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, viso – 109,00  Lt 
(31,57 Eur);

(7) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. už nekilnojamo 
turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 197,73 Lt (57,27 Eur); 

(8) laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d. už nekilnojamo turto 
objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 150 Lt (43,44 Eur);
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(9) laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d. už nekilnojamo-
jo turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 179,54 Lt (52,00 Eur) 
(suma apskaičiuota pagal pareiškėjo pateiktą 2014 m. rugsėjo 9 d. pažymą Nr. (8.2)-5R-
1741 ir 2016 m. sausio 4 d. pateiktus papildomus įrodymus ir apskaičiavimus);

(10) laikotarpį nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. už nekilnojamo-
jo turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 691,45 Lt (200,26 Eur) 
(suma apskaičiuota pagal pareiškėjo pateiktą 2014 m. rugsėjo 9 d. pažymą Nr. (8.2)-5R-
1734 ir 2016 m. sausio 4 d. pateiktus papildomus įrodymus ir apskaičiavimus);

(11) laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. už nekilnoja-
mojo turto objektą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda, – 31,67 Lt (9,17 Eur) 
(suma apskaičiuota taikant pareiškėjo nurodytą 19,00 Lt metinę rinkliavą už ginčo objek-
tą (garažą).

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

n u t a r i a:

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą pakeisti.
Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių ins-

pekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 651,32 euro (šešis šimtus pen-
kiasdešimt vieną eurą, 32 ct) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų su-
rinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą.

Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dalį palikti 
nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

3.4.5. dėl draudimo mokesčių administratoriui mokestinio patikrinimo metu 
peržengti pavedime tikrinti nurodytą patikrinimo dalyką

Mokesčių administravimo įstatymo 120 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „mokes-
tinio patikrinimo pradžia yra mokestinio patikrinimo pavedimo išrašymas. Pavedime pri-
valu nurodyti: 1) patikrinimą atliksiančių pareigūnų pareigas, vardus, pavardes; 2) tikrin-
tino mokesčių mokėtojo pavadinimą (jeigu tikrinamas fizinis asmuo – vardą, pavardę);  
3) patikrinimo dalyką; 4) patikrinimo atlikimo pradžios ir pabaigos datas.“ Iš šios teisės 
normos matyti, kad mokestinio patikrinimo pavedimas yra tas administracinis teisės ak-
tas, kuris apsprendžia mokesčio administratoriaus legitimumą atliekant mokesčio mokė-
tojo mokestinį patikrinimą bei šio patikrinimo pobūdį ir apimtį, t. y. mokesčių administra-
torius gali pradėti vykdyti mokesčio mokėtojo mokestinį patikrinimą, kai nustatyta tvarka 
yra išrašytas pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą, o šį patikrinimą gali vykdyti tik toje 
srityje ir tik toje apimtyje, kurie yra nurodyti pavedime. Reikalavimas laikytis šios tvarkos 
yra suformuluotas imperatyvia forma ir jo nepaisyti draudžiama.
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Administracinė byla Nr. A-493-438/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02583-2014-8
Procesinio sprendimo kategorijos: 9.9; 9.10

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. balandžio 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš 
Romanas Klišauskas (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos 
pirmininkė), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos apeliacinį 
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendi-
mo administracinėje byloje pagal pareiškėjo ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ skundą atsako-
vui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (trečiasis suinteresuotas 
asmuo – Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija) dėl sprendimo panaikinimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Kauno AVMI), vykdy-
dama Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau ir – VMI, atsakovas) 2012 m. liepos 20 d. 
sprendimą Nr. 69-132, atliko pakartotinį ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ (toliau – ir pareiškė-
jas, Bendrovė) 2006–2008 metų gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio ir sociali-
nio mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimą ir 2013 m. gegužės 
14 d. patikrinimo aktu Nr. AU16-23 Bendrovei apskaičiavo 546 804 Lt gyventojų pajamų 
mokesčio (toliau – ir GPM), 129 096 Lt pelno mokesčio (toliau – ir PM), 28 387 Lt soci-
alinio mokesčio (toliau – ir SM) (Mokestinės ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės (toliau – ir MGK) MGK byla, t. I, b. l. 70–108).

Kauno AVMI 2013  m. liepos 15  d. sprendimu Nr.(04.7.2)-K3-180 patvirtino pa-
tikrinimo aktą bei Bendrovei apskaičiavo 408  385  Lt GPM delspinigių, 27  699  Lt PM 
delspinigių, 6 106 Lt SM delspinigių ir skyrė 54 680 Lt GPM baudą, 12 910 Lt PM baudą 
ir 2 839 Lt SM baudą (MGK byla, t. I, b. l. 45–60).

VMI 2013  m. gruodžio 30  d. sprendimu Nr.  69-154 patvirtino Kauno AVMI 
2013 m. liepos 15 d. sprendimą Nr. (04.7.2)-K3-180 (MGK byla, t. I, b. l. 17–21).

MGK 2014 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. S-73(7-13/2014) iš dalies patenkino 
pareiškėjo skundą ir panaikino VMI Sprendimo Nr. 69-154 nurodymus Bendrovei sumo-
kėti į biudžetą 129 096 Lt PM, 27 699 Lt PM delspinigių, 12 910 Lt PM baudą, 28 387 Lt 
SM, 6 106 Lt SM delspinigių, 2 839 Lt SM baudą, o kitą sprendimo Nr. 69-154 dalį dėl 
GPM, GPM delspinigių ir GPM baudos patvirtino (b. l. 8–26).

Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas 
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panaikinti MGK 2014  m. balandžio 15  d. sprendimą Nr.  S-73(7-13/2014) (toliau – ir 
Sprendimas Nr. S-73) ir palikti galioti VMI 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. 69-154 
(toliau – ir Sprendimas Nr. 69-154).

Atsakovo nuomone, MGK neteisingai interpretavo Lietuvos Respublikos adminis-
tracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 straipsnio nuostatas, reglamentuo-
jančias skundžiamų aktų panaikinimo pagrindus. Nurodė, kad MGK Sprendimu Nr. S-73 
panaikino VMI Sprendimo Nr.  69-154 dalį, kuria pareiškėjui nurodyta sumokėti į biu-
džetą 129 096 Lt pelno mokesčio (toliau – ir PM), 27 699 Lt PM delspinigius, 12 910 Lt 
PM baudą, 28  387  Lt socialinio mokesčio (toliau – ir SM), 6  106  Lt SM delspinigius, 
2 839 Lt SM baudą, kadangi nagrinėjamu atveju buvo iš esmės pažeista procedūra, būtina 
PM ir SM patikrinimui pradėti ir atlikti. VMI pabrėžė, jog Lietuvos vyriausiasis admini-
stracinis teismas yra konstatavęs, jog ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra 
pagrindas pripažinti priimtą administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai ne-
nustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama 
procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui yra tikimybė, kad 
dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas. Atsakovo manymu, vien tik nu-
stačiusi faktą, kad Kauno AVMI pavedimas tikrinti yra įformintas nesilaikant nustatytos 
tvarkos, MGK neturėjo pagrindo panaikinti VMI sprendimo, nenustačiusi aplinkybių, 
kad sprendimas yra nepagrįstas. Pažymėjo, jog padarytas procedūrinis pažeidimas, t. y. 
pavedime tikrinti nenurodytas PM ir SM, laikytinas neesminiu procedūriniu pažeidimu, 
yra formalaus pobūdžio ir neturi esminės reikšmės Sprendimo Nr. 69-154 pagrįstumui. 
VMI įsitikinimu, Sprendimas Nr. 69-154 gali būti panaikintas tik konstatavus, jog į pa-
vedimą tikrinti neįrašius pelno mokesčio ir socialinio mokesčio pavadinimų VMI spren-
dimas ir Kauno AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo bei patikrinimo aktas 
tapo neteisėtais, nes atsirado tikimybė, jog dėl šių mokesčių neįrašymo į pavedimą tikrin-
ti VMI ir Kauno AVMI priėmė nepagrįstus sprendimus.

Paaiškino, kad Kauno AVMI pakartotinio patikrinimo metu buvo tikrinamas 
GPM apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumas, vertinant, ar Bendrovė pagrįstai suda-
rydama paslaugų teikimo sutartis su verslo liudijimus turinčiais fiziniais asmenimis ir 
išmokėdama jiems 2 130 988 Lt išmokas už pagal apskaitos dokumentus atliktas gyvu-
lių svėrimo paslaugas, pastarąsias išmokas priskyrė B klasės pajamoms ir nuo jų neskai-
čiavo GPM. Patikrinimo metu konstatavus, jog Bendrovė sudarydama paslaugų teikimo 
sutartis su verslo liudijimus turinčiais fiziniais asmenimis ir išmokėdama jiems išmokas 
už atliktas gyvulių svėrimo paslaugas, turėjo tikslą sumažinti mokesčių priskaičiavimą 
bei gauti mokestinę naudą išvengiant GPM mokėjimo, mokesčių administratorius, rem-
damasis byloje surinktais įrodymais konstatavo, jog išmokėdamas 16-ai fizinių asmenų, 
įsigijusių verslo liudijimus svėrimo paslaugoms, išmokas pagal sudarytas paslaugų teiki-
mo sutartis už realiai neteiktas paslaugas, siekė mokestinės naudos, t.  y. Bendrovė sie-
kė, kad jos išmokamos išmokos gyventojams atitiktų išmokas, išmokėtas už paslaugas, 
atliktas pagal verslo liudijimą, kurios pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos 
B klasės pajamoms ir nuo kurių prievolė mokėti GPM nekyla. Bylos duomenų pagrin-
du nustačius pajamų vengimo tikslą, mokesčių administratorius, taikydamas Lietuvos 
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 69 straipsnio 1 dalies 
nuostatas, neatsižvelgė į formalią Bendrovės veiklos išraišką, bet atkūrė iškreiptas aplin-
kybes, su kuriomis GPMĮ sieja apmokestinimą, laikant, kad Bendrovės 2006–2008 metais 
išmokėtos 2 130 988 Lt išmokos fiziniams asmenims priskirtinos ne B klasės pajamoms, 



414

I. Administracinių teismų praktika

o A klasės pajamoms, nuo kurių būtent Bendrovė privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir su-
mokėti į biudžetą 546  804  Lt GPM. Konstatavus, kad Bendrovei realiai nebuvo suteik-
ta gyvulių svėrimo paslauga, šios neatliktos paslaugos vertė (2 130 988 Lt) nepripažinta 
Bendrovės 2006–2008 metų leidžiamais atskaitymais, dėl ko Bendrovei atsirado pareiga 
apskaičiuoti didesnį pelno mokestį ir socialinį mokestį, kas ir buvo atlikta patikrinimo 
metu Bendrovei apskaičiavus ir nurodžius sumokėti 129 096 Lt PM ir 28 387 Lt SM. VMI 
teigimu, aplinkybės, jog Bendrovei patikrinimo metu gali būti apskaičiuotos ir pelno bei 
socialinio mokesčių prievolės buvo žinomos Bendrovei, ji turėjo galimybę teikti ir teikė 
savo paaiškinimus ir įrodymus dėl tikrinamo pelno mokesčio ir socialinio mokesčio, to-
dėl šiuo atveju MAĮ 36 straipsnyje įtvirtintos mokesčių mokėtojo teisės nebuvo pažeistos 
iš esmės. 

Pareiškėjas ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ atsiliepime prašė VMI skundą atmesti kaip 
nepagrįstą.

Atkreipė dėmesį, kad MAĮ 120 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokestinio pati-
krinimo pradžia yra mokestinio patikrinimo pavedimo išrašymas, taip pat nustatyti rei-
kalavimai pavedimui atlikti mokestinį patikrinimą. Vienas iš privalomų pavedimo atlikti 
mokestinį patikrinimą elementų yra patikrinimo dalyko nurodymas (minėto straipsnio 
1 d. 3 p.). Nurodė, kad Kauno AVMI 2012 m. rugsėjo 3 d. pavedime tikrinti Nr. AU2-23 
mokestinio patikrinimo tema buvo nurodytas fizinių asmenų pajamų mokestis/ gyvento-
jų pajamų mokestis, o Kauno AVMI 2013 m. gegužės 14 d. patikrinimo akte Nr. AU16-23 
nurodyta, jog atliktas pakartotinis gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio ir laiki-
nojo socialinio mokesčio patikrinimas. Pažymėjo, kad patikrinimo dalykas mokestinio 
patikrinimo metu nebuvo papildytas, todėl, pareiškėjo nuomone, MGK pagrįstai nustatė, 
kad procedūrinis pažeidimas yra esminis, todėl panaikino papildomai priskaitytą pelno 
mokestį ir laikinąjį socialinį mokestį. 

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 13 d. sprendimu at-
sakovo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Teismas nustatė, kad ginčas kilęs tik dėl tos Sprendimo Nr.  S-73 dalies, ku-
ria panaikinta VMI Sprendimo Nr.  69-154 dalis. MGK savo sprendimą dėl Sprendimo  
Nr.  69-154 dalies motyvavo tuo, kad buvo padarytas esminis procedūrinis pažeidimas, 
t. y. pavedime tikrinti nebuvo nurodyta pelno ir socialinis mokesčiai. Teismas pažymėjo, 
jog byloje nėra ginčo dėl tos aplinkybės, kad pavedime tikrinti nebuvo nurodyti minėti 
mokesčiai. 

Teismas atkreipė dėmesį, kad įstatymų leidėjas MAĮ yra įtvirtinęs tam tikrus mo-
kesčių administratoriaus teisės į teisminį ginčo su mokesčių mokėtoju nagrinėjimą ap-
ribojimus. Vadovaujantis MAĮ 159 straipsnio 2 dalimi, apskųsti MGK sprendimą dėl 
mokestinio ginčo turi teisę centrinis mokesčių administratorius, tačiau tik tuo atveju, 
kai centrinis mokesčių administratorius ir MGK, spręsdami mokestinį ginčą (arba mo-
kestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymo ar kito teisės akto nuostatas. Taigi 
centriniam mokesčių administratoriui inicijuoti teisminį ginčą yra leista tik vieninteliu 
atveju – kai kyla ginčas dėl procesinės ar materialinės teisės normos taikymo, t.  y. kai 
skirtingai teisės normą aiškina bei pritaiko centrinis mokesčių administratorius ir MGK.

Kaip teismas nustatė iš skundžiamo MGK sprendimo turinio ir atsakovo skundo 
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argumentų, nagrinėjamu atveju būtent ir kilo teisės (skirtingo teisės normų interpretavi-
mo) klausimai, t. y. dėl padaryto procedūrinio pažeidimo reikšmės (ar toks pažeidimas 
remiantis teisės aktais laikomas esminiu), todėl teismas darė išvadą, jog VMI turėjo teisę 
kreiptis į teismą dėl dalies Sprendimo Nr. S-73 panaikinimo. 

Teismo vertinimu, MAĮ 120 straipsnio 1 dalyje įstatymų leidėjo pavartotas žodis 
„privalu“ reiškia, kad minėtų duomenų nenurodymas pavedime tikrinti galėtų būti pri-
pažintas esminiu tokio dokumento trūkumu ir šių imperatyvių reikalavimų pažeidimas 
galėtų būtų pagrindas abejoti mokestiniu patikrinimu ab initio.

Teismas, sistemiškai vertindamas minėtas teisės aktų nuostatas, pritarė MGK 
Sprendime Nr. S-73 išdėstytai pozicijai, jog pavedimo atlikti mokestinį patikrinimą pa-
skirtis – apibrėžti mokesčių administratoriaus pareigūnams patikrinimo ribas (apimtį), 
t.  y. ką tikrinti, kokį mokestį tikrinti, kiek laiko tikrinti ir pan., tokiu būdu įgyvendi-
nant patikrinimą atliekančių pareigūnų kontrolę (MAĮ 32  str. 3 p.), iš kitos pusės užti-
krinant mokesčių mokėtojo teises bei suteikiant jam procesines garantijas (MAĮ 36  str. 
9  p.). Teismas pažymėjo, kad tinkamas mokesčių mokėtojo informavimas apie mokes-
tinį patikrinimą užtikrina jo galimybę įgyvendinti MAĮ 36 straipsnyje įtvirtintas teises  
(pvz., dalyvauti mokestinio patikrinimo procedūroje, teikti paaiškinimus ir atsikirtimus 
dėl patikrinimo akto, apskųsti mokesčių administratoriaus veiksmus ir kt.) bei vykdyti 
MAĮ 40 straipsnyje numatytas pareigas (pvz., bendradarbiauti su mokesčių administrato-
riumi, vykdyti jo teisėtus nurodymus, pateikti mokesčių administratoriui visus patikrini-
mui atlikti reikalingus dokumentus ir kt.).

Teismas nustatė, kad tiek 2012  m. rugsėjo 3  d. pavedime tikrinti Nr.  AU2-23 
(MGK byla, t. I, b.  l. 119–130), tiek 2012 m. rugsėjo 4 d. pranešime apie mokestinį pa-
tikrinimą Nr. AU15-24 (MGK byla, t. I, b.  l. 118) pareiškėjas buvo informuotas tik apie 
GPM tikrinimą. Tokiu būdu, teismo vertinimu, buvo pažeista viena iš esminių mokes-
čio mokėtojų teisių tinkamai dalyvauti mokestinio patikrinimo procedūroje, todėl teis-
mas pritarė MGK išvadai, jog šiuo atveju buvo pažeistos pagrindinės procedūros, turė-
jusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, o tai, 
teismo vertinimu, sudaro pagrindą panaikinti VMI Sprendimo Nr.  69-154 nurody-
mus Bendrovei sumokėti į valstybės biudžetą 129 096 Lt PM, 27 699 Lt PM delspinigių, 
12 910 Lt PM baudą, 28 387 Lt SM, 6 106 Lt SM delspinigių ir 2 839 Lt SM baudą.

III.

Atsakovas VMI pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios ins-
tancijos teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atsakovo 
skundą tenkinti.

Atsakovas remiasi tomis pat teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, kaip ir skunde 
pirmosios instancijos teismui. Akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai 
taikė ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, reglamentuojančias skundžiamų 
aktų panaikinimo pagrindus.

Pareiškėjas ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį 
skundą, kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais, kad atsakovo 
procedūrinis pažeidimas yra esminis. 
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Teisėjų kolegija

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

Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2014  m. balandžio 15  d. sprendimo Nr.  S-73(7-13/2014), ku-
riuo buvo panaikinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2013 m. 
gruodžio 30  d. sprendimo Nr.  69-154 dalis, kuria pareiškėjui buvo duotas nurodymus 
sumokėti į biudžetą 129  096  Lt PM, 27  699  Lt PM delspinigių, 12  910  Lt PM baudą, 
28 387 Lt SM, 6 106 Lt SM delspinigių, 2 839 Lt SM baudą. Likusioje dalyje Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimas, ku-
riuo pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti į biudžetą GPM ir su juo susijusius delspinigius 
ir baudą, buvo paliktas galioti.

Nagrinėjamu atveju atsakovas apeliacine tvarka ginčija tik tą Mokestinių ginčų ko-
misijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 15 d. sprendimo dalį, 
kuria buvo panaikinta atitinkama jo sprendimo dalis.

Ginčijama Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2014 m. balandžio 15 d. sprendimo dalis yra grindžiama tuo, kad mokesčių administra-
torius atlikdamas pareiškėjo mokestinį patikrinimą pažeidė Mokesčių administravimo 
įstatymo 120 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nes pareiškėjui priskaičiavo mokėtinus PM 
ir SM mokesčius, nors 2012 m. rugsėjo 3 d. pavedime tikrinti Nr. AU2-23, patikrinimo 
dalyku buvo nurodytas tik GPM.

Atsakovo nuomone, tai yra formalaus pobūdžio, mažareikšmis pažeidimas, 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo prasme, 
neįtakojantis jo priimto sprendimo pagrįstumo. 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 
3 punktas nustato, kad „skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra 
<...> neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisy-
klės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.“

Šioje teisės normoje iš esmės yra įtvirtinti du pagrindai, kurie leidžia teismui vie-
šojo administravimo subjekto priimtą administracinį aktą pripažinti neteisėtu, o būtent, 
kai nustatoma, kad: 1) sprendimo priėmimo procedūros metu buvo padaryti esminiai 
procedūriniai teisės normų pažeidimai, kurių negalima pašalinti teisminio nagrinėjimo 
metu; 2) viešojo administravimo subjektas sprendimo priėmimo procedūros metu nevi-
sapusiškai, nepilnai ištyrė bei įvertino visas reikšmingas aplinkybes, reikalingas atitinka-
mam sprendimui priimti, dėl ko jo sprendimas yra nepagrįstas.

Šiuo atveju pažymėtina, kad įstatymų leidėjas išskirtinę reikšmę teikia antrajam 
pagrindui, kuris sietinas su viešojo administravimo subjekto priimto administracinio 
akto pagrįstumu (<...> „ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių 
įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.“).

Tačiau nemažiau svarbus yra ir pirmasis pagrindas, kuris siejamas su sprendimo 
teisėtumu, kai priimant sprendimą yra pažeidžiamos pagrindinės procedūros, kurių ištai-
syti vėlesnėse ginčo nagrinėjimo stadijose nebėra galimybės. Paprastai reikalavimas lai-
kytis tam tikrų procedūrų, teisės aktuose, reglamentuojančiuose atitinkamą teisinių san-
tykių sritį, būna suformuluotas imperatyvia forma.
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Vertinant, ar viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas yra 
teisėtas bei pagrįstas, būtina atsižvelgti į teisės normas, reglamentuojančias atitinkamus 
teisinius santykius, kurių srityje buvo priimtas viešojo administravimo subjekto adminis-
tracinis aktas.

Tačiau skirtinguose teisiniuose santykiuose reikalavimai dėl priimamų individualių 
administracinių aktų teisėtumo ir pagrįstumo gali būti skirtingi (pagal minimaliai būtinų 
prielaidų ir sąlygų sprendimui priimti apimtį, pobūdį ir pan.), nes gali būti sąlygoti tų spe-
cialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius. 

Todėl kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar ginčijamas administracinis ak-
tas atitinka minėtus reikalavimus, turi būti nustatoma, kokius specifinius reikalavimus 
administracinio akto teisėtumui bei pagrįstumui kelia teisės aktai, reglamentuojantys ati-
tinkamus teisinius santykius, t. y. turi būti nustatoma, kokios faktinės aplinkybės ir kokia 
apimtimi sudaro minimaliai būtinas prielaidas bei sąlygas priimti administracinį, kad juo 
asmeniui būtų galima sukurti, panaikinti ar pakeisti subjektines teises ir pareigas.

Byloje nagrinėjamu atveju aktualios yra Mokesčių administravimo įstatymo  
120 straipsnio 1 dalies nuostatos. Šioje teisės normoje nustatyta, kad „mokestinio pati-
krinimo pradžia yra mokestinio patikrinimo pavedimo išrašymas. Pavedime privalu 
nurodyti: 1) patikrinimą atliksiančių pareigūnų pareigas, vardus, pavardes; 2) tikrintino 
mokesčių mokėtojo pavadinimą (jeigu tikrinamas fizinis asmuo – vardą, pavardę); 3) pa-
tikrinimo dalyką; 4) patikrinimo atlikimo pradžios ir pabaigos datas.“

Iš šios teisės normos matyti, kad mokestinio patikrinimo pavedimas yra tas admi-
nistracinis teisės aktas, kuris apsprendžia mokesčio administratoriaus legitimumą atlie-
kant mokesčio mokėtojo mokestinį patikrinimą bei šio patikrinimo pobūdį ir apimtį, t. y. 
mokesčių administratorius gali pradėti vykdyti mokesčio mokėtojo mokestinį patikrini-
mą, kai nustatyta tvarka yra išrašytas pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą, o šį pati-
krinimą gali vykdyti tik toje srityje ir tik toje apimtyje, kurie yra nurodyti pavedime.

Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad reikalavimas laikytis šios tvarkos yra sufor-
muluotas imperatyvia forma ir jo nepaisyti draudžiama („pavedime privalu nurodyti“).

Byloje nėra ginčo, kad išrašytame 2012  m. rugsėjo 3  d. pavedime tikrinti  
Nr. AU2-23, patikrinimo dalyku buvo nurodytas tik GPM, nenurodant tikrinti PM ir SM.

Šios aplinkybės patvirtina, kad buvo pažeistos imperatyvios Mokesčių adminis-
travimo įstatymo 120 straipsnio 1 dalies nuostatos, dėl ko mokesčio administratoriaus 
veiksmai, kurie buvo atlikti, pažeidžiant jam suteiktų įgalinimų ribas, negali būti pripa-
žinti teisėtais. 

Todėl tiek Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tiek 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai panaikino aptariamą mokesčių admi-
nistratoriaus sprendimo dalį, dėl ko tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais nėra 
pagrindo. 

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

n u t a r i a:

Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos apeliacinį 
skundą atmesti.
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Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendimą pa-
likti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama. 

3.5. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių

3.5.1. dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo valstybės 
tarnautojams ir tinkamo atsakovo tokiose bylose

1. Pripažinęs, jog įstatymų nuostatos, kuriomis buvo nustatytas neproporcingas 
asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, at-
lyginimų mažinimo mastas, prieštarauja inter alia Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies 
nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, 
Konstitucinis Teismas nustatė konkretų šio prieštaravimo pasekmių šalinimo būdą – įpa-
reigojimą įstatymų leidėjui nustatyti mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensa-
vimą per protingą laikotarpį. Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad kompen-
savimo mechanizmo parengimo ir pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui atidėjimas 
vieneriems metams – iki 2015 m. gegužės 1 d. – neprieštarauja Konstitucijai ir nėra laikyti-
nas nepagrįstu delsimu (41 punktas).

Taigi Konstitucinis Teismas nustatė konkretų būdą, kuriuo privalo būti kompensuoti 
praradimai, atsiradę dėl neproporcingo asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valsty-
bės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo ekonominės krizės laikotarpiu, 
t.  y. pareigą įstatymų leidėjui nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą 
(42 punktas).

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo konkrečiu atveju Konstitucinis Teismas 2013  m. liepos 
1 d. nutarime ir 2014 m. balandžio 16 d. sprendime nustatė, jog asmenų, kuriems už dar-
bą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų 
mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją gali būti tinka-
mai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavi-
mo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais, taip pat į tai, kad įstatymų leidėjas 
Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl eko-
nomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžini-
mo įstatyme (toliau – ir Grąžinimo įstatymas) nustatė asmenų, kuriems už darbą apmo-
kama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo 
patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, konstatuotina, kad institucijai, kurioje 
pareiškėja dirba, Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis 
kompensuoti pareiškėjos patirtus praradimus. Pareiškėjos patirtų praradimų kompensa-
vimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos rei-
kalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu (44 punktas).

Pažymėtina, kad, kaip nurodė Konstitucinis Teismas, įstatymų leidėjui nustačius ne-
teisingą patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą (kompensacijų mokėjimo termi-
nų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę praradimus dėl neproporcingo atlyginimų 
mažinimo, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka (45 punktas).
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2. Bylose dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies priteisimo valstybės tarnauto-
jams (pareigūnams) po to, kai Konstitucinis Teismas pripažino antikonstitucinėmis teisės 
aktų nuostatas, kurių pagrindu buvo mokamas mažesnis atlyginimas, atsakovu pripažįs-
tama institucija, kurioje valstybės tarnautojas (pareigūnas) ėjo pareigas (tarnavo), o ne 
Lietuvos valstybė (47 punktas).

Administracinė byla Nr. A-668-602/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03580-2013-5

Procesinio sprendimo kategorija 16.2

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

2016 m. vasario 15 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmi-
ninkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tar-
nybos, apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruo-
džio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. M. skundą atsakovams 
Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, ir 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl neišmokėto darbo užmokesčio da-
lies priteisimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėja R.  M. (toliau – ir pareiškėja) 2013  m. rugsėjo 12  d. su skundu 
(b.  l.  1–4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti iš 
atsakovo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – ir STT, Tarnyba) 
20 660,93 Lt darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį tarp jai faktiškai apskaičiuoto dar-
bo užmokesčio ir darbo užmokesčio, kurį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. jai buvo privalu 
mokėti. Paaiškino, kad STT tarnauja nuo 2005 m. rugsėjo 26 d. ir yra statutinė valstybės 
tarnautoja (pareigūnė). Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statutą (toliau – ir STT statu-
tas) jos darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai už tarnybos stažą, kvalifikacinę 
kategoriją, taip pat priemokos, kurios mokamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatymo (toliau – ir Valstybės tarnybos įstatymas, VTĮ) ir STT statuto nustatyta tvarka. 
Jos pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 12. 2008 m. vasario 2 d. pareiškėjai buvo 
suteikta 1-oji kvalifikacinė kategorija. 

2. Pareiškėja rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir 
Konstitucinis Teismas) 2013  m. liepos 1  d. nutarimu ir teigė, kad atsakovas pažeidė 
jos teisę gauti teisingą atlyginimą, todėl privalo išmokėti darbo užmokesčio skirtumą,  
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susidariusį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. dėl sumažinto algos koeficiento ir sumažinto prie-
do už suteiktą kvalifikacinę kategoriją.

3. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. rugsėjo 18  d. nutartimi į 
bylą atsakovu buvo įtraukta Lietuvos valstybė, atstovaujama STT.

4. Atsakovas STT pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 10–14), kuriame prašė taikyti 
senatį, pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime pažymėjo, kad STT, mo-
kėdama pareiškėjai darbo užmokestį iki Konstitucinio Teismo 2013  m. liepos 1  d. nu-
tarimo įsigaliojimo, vadovavosi darbo užmokesčio mokėjimo metu galiojusiomis teisės 
aktų nuostatomis, o šiuo metu nėra priimtas joks teisės aktas, kuriuo vadovaudamasi 
STT galėtų pareiškėjai išmokėti darbo užmokesčio skirtumą. Atkreipė dėmesį į tai, kad 
Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susiju-
sių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atly-
ginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos 
Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pa-
keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straips-
nio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos 
Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakei-
timo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos 
Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 
3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 102-5032) (toliau 
– ir Įgyvendinimo įstatymas) 2 straipsnio 2 punkte numatyta, jog Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė (toliau – ir Vyriausybė) iki 2014 m. gegužės 1 d. parengia ir pateikia Lietuvos 
Respublikos Seimui (toliau – ir Seimas) asmenų, kuriems už darbą apmokama iš vals-
tybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto 
darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą (kom-
pensavimo sąlygas, mastą ir būdą, laikotarpį, per kurį kompensuojama sumažinta darbo 
užmokesčio (atlyginimo) dalis, kompensacijų dydį ir kita) reglamentuojančio įstatymo 
projektą ir pateikia pagal jame nustatytą kompensavimo mechanizmą apskaičiuotą kom-
pensacijoms reikalingą lėšų sumą. 

5. Atsakovas taip pat prašė taikyti ieškinio senatį ir Lietuvos Respublikos darbo ko-
dekso 301 straipsnį, pagal kurį darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su 
darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus.

II.

6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu 
pareiškėjos skundą tenkino iš dalies – priteisė pareiškėjai R. M. iš Lietuvos valstybės, ats-
tovaujamos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, 15 194,98 Lt (penkiolika 
tūkstančių šimtą devyniasdešimt keturis litus 98 centus) valstybės pareigūno darbo už-
mokesčio nepriemoką (neatskaičius mokesčių) už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 12 d. 
iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. Pareiškėjos skundo dalį dėl darbo užmokesčio dalies priteisi-
mo iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atmetė.

7. Teismas rėmėsi Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimu. Teismo ver-
tinimu, aplinkybė, kad nėra nustatytas patirtų praradimų kompensavimo mechanizmas, 
nesukuria jokių prielaidų pareiškėjos teisės į pažeistų teisių teisminę gynybą paneigimui. 
Pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime yra nurodęs, kad 
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asmeniui, kuris atliko pavestą darbą, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją (toliau – ir 
Konstitucija) atsiranda teisė reikalauti, kad jam būtų sumokėtas visas pagal įstatymus ar 
jais remiantis išleistus kitus teisės aktus priklausantis darbo užmokestis (atlyginimas), 
taip pat kad jis būtų sumokėtas nustatytu laiku. Ši asmens teisė yra ginama kaip nuosavy-
bės teisė (Konstitucijos 23 str.). Šiame nutarime Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, 
kad pareiga vykdyti įstatymų nuostatas yra bendra, taikytina tiek privatiems asmenims, 
tiek valstybės valdžios institucijoms. Kadangi išimtinė teisė spręsti, ar įstatymas ar kitas 
teisės aktas atitinka Konstituciją, yra suteikta Konstituciniam Teismui, kai nėra atitinka-
mo Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti 
įstatymą ar kitą teisės aktą, motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu. 

8. Teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 
72 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės ak-
tais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendi-
mai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Teismas 
vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005  m.  gruodžio 21  d. nutar-
tyje administracinėje byloje Nr. A1-638/2005 suformuota praktika, kad iki to momento, 
kada teisė pareikšti skundą ar ieškinį teisme gali būti įgyvendinta, negali būti laikoma, 
kad valstybės tarnautojo atžvilgiu atsiradusi darbo užmokesčio nepriemoka yra laikoma 
įvykdytu sprendimu. 

9. Teismas taikė ieškinio senatį ir atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja į teismą krei-
pėsi su skundu 2013  m. rugsėjo 12  d., o teismo posėdžio metu nurodė, kad prašo pri-
teisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį nuo 2009  m. rugpjūčio 1  d. iki 2013  m. rug-
pjūčio 31  d., nusprendė, kad jos reikalavimai tenkintini nuo 2010  m. rugsėjo 12  d. iki 
2013 m. rugpjūčio 31 d. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos konstitucinė teisė į teisingą 
atlyginimą už darbą pažeista ne neteisėtais darbdavio veiksmais (neveikimu), o Lietuvos 
Respublikos Seimui priėmus įstatymų pataisas, darbo užmokesčio nepriemoka priteista iš 
Lietuvos valstybės, atstovaujamos STT. 

III.

10. Apeliaciniame skunde (b. l. 37–40) STT, atstovaudama Lietuvos valstybei, pra-
šo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 20 d. spren-
dimą ir priimti naują sprendimą – skundą atmesti. Jei apeliacinis skundas būtų atmestas 
– teismo sprendimo vykdymą atidėti kitiems biudžetiniams metams. 

11. Atsakovas teigia, kad pareiškėjos darbo užmokestis buvo ne tik sumažintas, 
bet ir išmokėtas iki Konstitucinio Teismo 2013  m. liepos 1  d. nutarimo įsigaliojimo. 
Atitinkamai, STT sumažindama ir išmokėdama darbo užmokestį veikė teisėtai. STT 
turi vykdyti ir įgyvendinti galiojančių įstatymų nuostatas. Pažymi, kad Konstitucinis 
Teismas 2013  m. liepos 1  d. nutarimu ne tik konstatavo teisės aktų prieštaravimą 
Konstitucijai, bet ir nurodė, kokie turėtų būti tolesni įstatymų leidėjo žingsniai – ne tik 
pakeisti Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas, bet ir numatyti kompensavimo tvar-
ką. Kompensavimas turėtų vykti per protingą terminą, t.  y. atsižvelgiant tiek į praradi-
mus patyrusių asmenų lūkesčius, tiek ir valstybės galimybes. Atsakovas atkreipia dėme-
sį į Įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 2 punktą. Pastebi, kad šiuo metu nėra priimtas 
joks norminis teisės aktas, kuriuo vadovaudamasi STT galėtų pareiškėjai išmokėti darbo 
užmokesčio skirtumą, todėl nėra teisinio pagrindo išmokėti sumą, kuri mokant darbo  
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užmokestį iki Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo įsigaliojimo neišmokė-
ta dėl darbo užmokesčio mokėjimo metu galiojusių Valstybės tarnybos įstatymo bei STT 
statuto 30 straipsnio nuostatų taikymo.

12. Atsižvelgiant į tai, kad STT nėra skirta lėšų sprendimų vykdymui tokio pobū-
džio bylose, tuo atveju, jei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu atsa-
kovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos STT, apeliacinis skundas būtų atmestas, prašoma 
teismo sprendimo įvykdymą atidėti kitiems biudžetiniams metams.

13. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 50, 51) pareiškėja prašo jį atmesti, remiasi 
Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimu, nurodo, kad Konstitucijai prieštarau-
jantys įstatymai šioje byloje negali būti taikomi, todėl pirmosios instancijos teismas pa-
grįstai iš atsakovo priteisė pareiškėjos naudai darbo užmokesčio įsiskolinimą. Be to, pa-
reiškėja pažymi, kad atsakovas neprašė atidėti sprendimo vykdymą pirmosios instancijos 
teisme, todėl apeliaciniame skunde pateikiamas toks prašymas turi būti atmestas. 

IV.

14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014  m. spalio 28  d. nutartimi 
nagrinėjamoje byloje kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu 
ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pa-
keitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, 
Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straips-
nio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pa-
keitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyri-
mų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, 
Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straips-
nio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 
20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 
Nr. XII-523 2 straipsnio pakeitimo 2014 m. rugsėjo 11 d. įstatymas Nr. XII-1088 (toliau 
– ir Įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymas) neprieštarauja konstituciniam teisinės 
valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 69 straipsnio 
1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai.

15. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2015  m. lapkričio 19  d. priėmė 
nutarimą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
kreipimąsi nagrinėjamoje byloje, kuriame konstatavo, kad Įgyvendinimo įstatymo pakei-
timo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

16. Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad ginčijamu įstatymu dėl nepropor-
cingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo nustatymas 
buvo atidėtas įvertinus valstybėje susiklosčiusią ekonominę, finansinę padėtį, atsižvelgus 
į tai, kad šalies ūkis dar nepasiekė iki ekonomikos krizės buvusio lygio, ir į dėl sudėtingos 
geopolitinės padėties kylančią grėsmę Lietuvos ekonomikos stabiliam augimui, taip pat 
ir valstybės išgales pirmiausia kompensuoti sumažintas valstybines socialinio draudimo 
pensijas ir įsipareigojimus laikytis fiskalinės drausmės, taip pat narystės NATO ir kitose 
tarptautinėse organizacijose įsipareigojimus.

17. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad byloje nustatytos aplinkybės, susiju-
sios su susiklosčiusia ekonomine, finansine, geopolitine padėtimi, imperatyvu vykdyti  
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įstatymais prisiimtus įsipareigojimus, traktuotinos kaip itin reikšmingos ir leidžiančios 
teigti, kad iki 2014  m. gegužės 1  d. Vyriausybė turėjo ribotas galimybes realiai ir atsa-
kingai įvertinti valstybės galimybes įvykdyti įsipareigojimą teisingai (kompensacijų mo-
kėjimo terminų ir jų dydžių požiūriu) kompensuoti dėl neproporcingo atlyginimų ma-
žinimo patirtus praradimus. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, 
jog įstatymų leidėjas, nustatydamas naują kompensavimo mechanizmą reglamentuojan-
čio įstatymo projekto pateikimo terminą, nepagrįstai delsė ir pažeidė tokius praradimus 
patyrusių asmenų teisėtus lūkesčius, atsakingo valdymo principą ir imperatyvą vykdyti 
įstatymais prisiimtus įsipareigojimus.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

18. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja R. M. 2005 m. rugsėjo 26 d. 
buvo priimta į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (duomenys neskelbtini) 
pareigas (A lygis, 12 kategorija) (b.  l. 15). Nuo 2008 m. vasario 2 d. pareiškėjai dirbant 
šiose pareigose jai suteikta 1-oji kvalifikacinė kategorija (b. l. 16).

19. Pareiškėja kreipėsi į teismą dėl teisės gauti teisingą atlygį už atliktą darbą gy-
nimo ir prašė jai priteisti darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį dėl 2009 m. rugpjūčio 
1 d. – 2013 m. rugsėjo 1 d. sumažinto pareiginės algos koeficiento ir sumažinto priedo 
už suteiktą kvalifikacinę kategoriją dydžio. Pareiškėja savo teisių pažeidimą grindė tuo, 
kad Konstitucinis Teismas 2013  m. liepos 1  d. nutarime pripažino, jog Specialiųjų ty-
rimų tarnybos statuto 30 straipsnio 4 dalis (2009  m. liepos 17  d. redakcija, įsigaliojusi 
2009 m. rugpjūčio 1 d.) tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę katego-
riją dydžiai, prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuos-
tatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, kons-
tituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėja pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas 
2013 m. liepos 1 d. nutarime nurodė įstatymų leidėjui be nepagrįsto delsimo numatyti 
patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, siekiant išvengti masinio as-
menų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, kreipimosi 
į teismus prašant priteisti neišmokėtą atlyginimų dalį, tačiau pareiškėjos skundo padavi-
mo metu tokia tvarka nebuvo nustatyta.

20. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto (toliau – ir STT statu-
tas, Statutas) (2008 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. X-1620 redakcija) 30 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, jog Tarnybos pareigūnų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai už tar-
nybos stažą, tarnybinį rangą, kvalifikacinę kategoriją, taip pat priemokos. Tarnybos parei-
gūnų pareiginė alga, priedas už tarnybos stažą, tarnybinį rangą, kvalifikacinę kategoriją ir 
priemokos mokami Valstybės tarnybos įstatymo ir šio Statuto nustatyta tvarka. STT statuto 
30 straipsnio 4 dalyje, galiojusioje iki 2009 m. rugpjūčio 1 d., buvo numatyta, kad Tarnybos 
pareigūnams priedas pagal Valstybės tarnybos įstatymą už 1-ąją kvalifikacinę kategoriją su-
daro 45 procentus pareiginės algos. 2009 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XI-364 nuo 2009 m. rugpjū-
čio 1 d. buvo pakeista STT statuto 30 straipsnio 4 dalis, nustatant, kad Tarnybos pareigū-
nams priedas už 1-ąją kvalifikacinę kategoriją sudaro 30 procentų pareiginės algos.
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21. Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede iki 2009  m. rugpjūčio 1  d. 12 pareigy-
binei kategorijai buvo nustatytas 5,7 pareiginės algos koeficientas. 2009 m. liepos 17 d. 
Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymu Nr.  XI-363 
Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedas buvo pakeistas, nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. suma-
žinant 12 pareigybinei kategorijai taikytiną pareiginės algos koeficientą iki 5,64.

22. Taigi pareiškėjai nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. buvo sumažintas priedo dydis už 
1-ąją kvalifikacinę kategoriją ir pareiginės algos koeficientas.

23. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime inter 
alia pripažino, kad: 

1) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedas (2009  m. liepos 
17  d. redakcija, Žin., 2009, Nr.  91-3918), kuriame nustatyti sumažinti 11–20 pareigy-
bių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisi-
niu reguliavimu neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai 
„kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituci-
niam teisinės valstybės principui; 

2) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 prie-
do pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis (2009  m. liepos 17  d. redakcija, Žin., 2009,  
Nr. 91-3918; 2010 m. birželio 30 d. redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4298; 2011 m. lapkričio 
22 d. redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7036; 2012 m. gruodžio 20 d. redakcija, Žin., 2012, 
Nr. 155-7992) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 
1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti tei-
singą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 

3) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio 
4 dalis (2009  m. liepos 17  d. redakcija, įsigaliojusi 2009  m. rugpjūčio 1  d., Žin., 2009,  
Nr. 91-3919) tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę kategoriją dydžiai, 
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 da-
lies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už dar-
bą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 

4) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeiti-
mo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis (2009 m. liepos 17 d. redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3919; 
2010 m. birželio 30 d. redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4303; 2011 m. lapkričio 22 d. redakci-
ja, Žin., 2011, Nr. 150-7034; 2012 m. gruodžio 20 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7997) 
prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 
straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmo-
kėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

24. Konstitucinis Teismas atidėjo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo oficialų paskelbimą 
„Valstybės žiniose“ iki 2013 m. spalio 1 d.

25. Konstitucinis Teismas 2013  m. liepos 1  d. nutarime konstatavo, kad šiuo 
Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinus įstatymų nuostatas, kuriomis buvo nustaty-
tas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės 
biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštaraujančiomis inter alia Konstitucijos  
48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą ap-
mokėjimą už darbą“, iš Konstitucijos 23 straipsnio kyla reikalavimas įstatymų leidėjui nu-
statyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, 
patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą 
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laikotarpį (inter alia atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant gali-
mybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patir-
tieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos.

26. 2013 m. rugsėjo 19 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripaži-
nimo netekusiais galios įstatymas Nr. XII-517, įsigaliojęs 2013 m. spalio 1 d., kuriuo buvo 
nustatyti priedų už kvalifikacinę klasę ir pareiginių algų koeficientų dydžiai, galioję iki 
2009 m. gegužės 1 d.

27. Lietuvos Respublikos Seimas 2015  m. birželio 30  d. priėmė Lietuvos 
Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto 
lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) 
dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 (toliau – ir Grąžinimo įstatymas), įsigaliojusį (su 
tam tikra išimtimi) 2015 m. rugsėjo 1 d.

28. Atsakovas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo prašymu 2016 m. sausio 4 d. į bylą pateikė duomenis apie pa-
reiškėjai pagal Grąžinimo įstatymą priklausančias grąžinti neišmokėto darbo užmokesčio 
dalis bei duomenis apie susidariusį socialinių ir kitų išmokų skirtumą.

VI.

29. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą 
dėl savo teisių gynimo remdamasis Konstitucinio Teismo nutarimu, kuriuo teisės aktas 
pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, turi būti sprendžiama dėl antikonstitucinių tei-
sinių padarinių šalinimo teismo nagrinėjamoje individualioje byloje.

30. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Konstitucija, inter alia jos 107 
straipsnio 1  dalies nuostata, pagal kurią inter alia Seimo aktas (ar jo dalis) negali būti 
taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, 
kad Seimo aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, nepaneigia Seimo teisės nustatyti 
tokį naują teisinį reguliavimą, pagal kurį būtų pašalinamos neigiamos teisinės pasekmės, 
kilusios taikant teisės aktą (jo dalį), kurį Konstitucinis Teismas savo sprendimu pripažino 
prieštaraujančiu Konstitucijai, t.  y. naują teisinį reguliavimą taikyti ir santykiams, kurie 
atsirado iki tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas minėtas Konstitucinio Teismo spren-
dimas. Tokiu teisiniu reguliavimu turi būti paisoma Konstitucijos, juo negali būti pažeis-
tas viešasis interesas, jis turi atitikti inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo 
reikalavimus: negali būti sudaryta prielaidų paneigti teisingumą, teisinį tikrumą, teisinį 
saugumą, juo turi būti apsaugotos kitų asmenų sąžiningai įgytos teisės (Konstitucinio 
Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas).

31. Nagrinėjamai bylai aktualiame 2013  m. liepos 1  d. nutarime Konstitucinis 
Teismas akcentavo ne tik Seimo teisę, bet ir aiškią pareigą – pašalinti neigiamas teisines 
pasekmes, kilusias taikant teisės aktą (jo dalį), kurį Konstitucinis Teismas savo sprendi-
mu pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai; Konstitucinis Teismas nurodė šios pareigos 
įvykdymo būdą – įstatymu nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą.

32. Konstitucinis Teismas 2013  m. liepos 1  d. nutarime konstatavo, kad šiuo 
Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinus įstatymų nuostatas, kuriomis buvo nustatytas 
neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biu-
džeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštaraujančiomis inter alia Konstitucijos 48  
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straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmo-
kėjimą už darbą“, iš Konstitucijos 23 straipsnio kyla reikalavimas įstatymų leidėjui nustaty-
ti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų 
praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą laikotarpį 
(inter alia atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes su-
kaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji prara-
dimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos. Siekiant išvengti masinio asmenų, kuriems 
už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, kreipimosi į teismus pra-
šant priteisti neišmokėtą atlyginimų dalį, susidariusią šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu 
prieštaraujančiomis Konstitucijai pripažintomis įstatymų nuostatomis sumažinus pareigi-
nės algos (atlyginimo) koeficientus, priedų už kvalifikacinę klasę ar kategoriją dydžius, toks 
teisinis reguliavimas nustatytinas be nepagrįsto delsimo.

33. 2014  m. balandžio 16  d. sprendime „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2013  m. liepos 1  d. nutarimo kai kurių nuostatų išaiškinimo“ Konstitucinis 
Teismas konstatavo, kad asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldy-
bės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimo mažinimo patirtų praradimų teisingas 
kompensavimas pagal Konstituciją, inter alia konstitucinį socialinės darnos imperatyvą, 
gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų 
kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais.

34. Šiame sprendime Konstitucinis Teismas taip pat išaiškino, kad įstatymų leidė-
jas, laikydamasis konstitucinio atsakingo valdymo principo, gali atidėti dėl neproporcin-
go atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo nustatymą ir 
(ar) jo įgyvendinimą protingam laikotarpiui, kuris nustatytinas įvertinus valstybėje su-
siklosčiusią ekonominę, finansinę padėtį, atsižvelgus į ypatingos situacijos padarinius ir 
valstybės išgales, įskaitant įvairius valstybės prisiimtus įsipareigojimus, inter alia susiju-
sius su finansine drausme, taigi ir su valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų subalansavimo 
imperatyvu. Praradimus dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patyrusių asmenų teisė 
į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nusta-
tytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį; įstaty-
mų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą 
arba jį nustačius neteisingą (kompensacijų mokėjimo terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), 
asmenys, patyrę šiuos praradimus, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

35. Išplėstinei teisėjų kolegijai kreipusis į Konstitucinį Teismą nagrinėjamoje byloje 
Konstitucinis Teismas 2015 m. lapkričio 19 d. priėmė nutarimą, kuriame konstatavo, kad 
Įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymas neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis 
Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2015  m. balandžio 30  d. Vyriausybė pateikė Seimui 
įstatymo projektą, kurio pagrindu Seimas 2015 m. birželio 30 d. priėmė Grąžinimo įsta-
tymą, įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015 m. rugsėjo 1 d. Minėto įstatymo pream-
bulėje inter alia nurodyta, kad Seimas jį priėmė įgyvendindamas Konstitucinio Teismo 
2013  m. liepos 1  d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis 
nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin 
sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir 
2014 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. KT51-N17/2014 „Dėl Lietuvos Respublikos įstaty-
mų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti prokurorų ir kai kurių kitų valstybės parei-
gūnų pareiginės algos koeficientai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finan-
sinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ bei siekdamas atlyginti tuos 
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asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl per 
ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtus 
praradimus, kurių nebūtų buvę patirta, jeigu būtų buvęs užtikrintas tolygus ir propor-
cingas darbo užmokesčio (atlyginimo) mažinimas tam tikru mastu. Taigi šiuo įstatymu 
yra nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto 
lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo už-
mokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas.

36. Konstitucinis Teismas 2015 m. lapkričio 19 d. nutarime konstatavo, kad byloje 
nustatytos aplinkybės, susijusios su susiklosčiusia ekonomine, finansine, geopolitine pa-
dėtimi, imperatyvu vykdyti įstatymais prisiimtus įsipareigojimus, traktuotinos kaip itin 
reikšmingos ir leidžiančios teigti, kad iki 2014 m. gegužės 1 d. Vyriausybė turėjo ribotas 
galimybes realiai ir atsakingai įvertinti valstybės galimybes įvykdyti įsipareigojimą teisingai 
(kompensacijų mokėjimo terminų ir jų dydžių požiūriu) kompensuoti dėl neproporcingo 
atlyginimų mažinimo patirtus praradimus. Kompensavimo mechanizmą reglamentuojan-
čio įstatymo projekto parengimas, kai siekiama vien laikytis pirminio įstatyme nustatyto 
termino tam projektui parengti, t. y. iki 2014 m. gegužės 1 d. įvykdyti Seimo Vyriausybei 
nustatytą įpareigojimą, atsakingai nepagrindžiant siūlomo nustatyti kompensavimo mecha-
nizmo įgyvendinimo realiomis dėl minėtų ekonominių, finansinių, geopolitinių aplinkybių 
kintančiomis valstybės išgalėmis, būtų buvęs savitikslis ir sudaręs prielaidas pažeisti prara-
dimus patyrusių asmenų teisėtus lūkesčius gauti teisingą patirtų praradimų kompensavimą 
per protingą laikotarpį. Be to, atsižvelgiant į iš konstitucinio biudžetinių metų instituto ky-
lančią pareigą svarstant ir tvirtinant kitų metų valstybės biudžetą iš naujo įvertinti realią 
valstybėje susiklosčiusią ekonominę, finansinę padėtį ir spręsti, ar valstybė vis dar negali 
vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nėra argumentų teigti, kad Įgyvendinimo įstatymo pakei-
timo įstatymu nustatytas vienų metų terminas, kuriam buvo atidėtas kompensavimo me-
chanizmą nustatančio įstatymo projekto pateikimas, nelaikytinas protingu laikotarpiu.

37. Apibendrinant Konstitucinio Teismo jurisprudenciją dėl asmenų, kuriems už 
darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlygini-
mo mažinimo patirtų praradimų kompensavimo, pabrėžtina, kad Konstitucinis Teismas 
konstatavo, jog: 1) įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti asmenų, kuriems už darbą ap-
mokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo 
mechanizmą; 2) kompensavimo mechanizmas turi būti nustatytas per protingą laiko-
tarpį (inter alia atsižvelgus į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinus galimybes 
sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui); 3) asmenų, kuriems už darbą 
apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų ma-
žinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas gali būti tinkamai užtikrintas tik 
remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, termi-
nais ir kitais esminiais elementais; 4) minėtų praradimų kompensavimo mechanizmo pa-
rengimo ir pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui atidėjimas vieneriems metams – iki 
2015 m. gegužės 1 d. – neprieštarauja Konstitucijai ir nėra laikytinas nepagrįstu delsimu.

VII.

38. Minėta, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėja kreipėsi į teismą su reikala-
vimu priteisti dalį darbo užmokesčio, kuris buvo sumažintas įstatymo, pripažinto  
prieštaraujančiu Konstitucijai, pagrindu. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja, kreipdamasi 
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į teismą dėl subjektinių teisių gynimo, siekia, kad antikonstituciniai teisiniai padariniai 
būtų pašalinti už visą laikotarpį, taigi ir iki Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo.

39. Pažymėtina, kad teisės aktai neįtvirtina specialaus termino, per kurį asmenys, 
remdamiesi Konstitucinio Teismo sprendimu, kuriuo teisės aktas pripažįstamas prieš-
taraujančiu Konstitucijai, turi teisę kreiptis į teismą dėl subjektinių teisių gynimo ar dėl 
administracinių aktų panaikinimo. Todėl teismų praktikoje yra vadovaujamasi įstatyme 
nustatytais ieškinio senaties terminais, per kuriuos asmenys gali kreiptis į teismą dėl su-
bjektinių teisių gynimo, arba procesiniais terminiais, per kuriuos asmenys gali paduoti 
skundą dėl administracinių aktų teisėtumo. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad as-
meniui kreipiantis į teismą dėl antikonstituciniu pripažinto įstatymo taikymo pasekmių 
pašalinimo, visais atvejais turi būti paisoma su konstituciniu teisinės valstybės principu 
susijusio principo lex retro non agit, pagal kurį teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir 
neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka, nebent būtų palengvinama teisės su-
bjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams (lex benignior retro agit). 
Kitaip sakant, kreiptis į teismą dėl antikonstitucinių teisinių padarinių galima, jeigu ne-
bus įsiterpta į jau pasibaigusius teisinius santykius.

40. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotoje praktikoje (žr., pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011  m. lapkričio 14  d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011, Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 9 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A520-1788/2013) yra konstatuota, jog teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas 
ir reikalavimo patenkinimas yra tiesiogiai susijęs su reikalavimui dėl darbo užmokesčio 
priteisimo taikytinu 3 metų ieškinio senaties terminu (Lietuvos Respublikos darbo ko-
dekso 27  str. 2  d.). Nagrinėjamoje byloje ginčas vyksta dėl trunkamojo pažeidimo, kai 
pareiškėjai kas mėnesį buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis pagal įstatymus, 
kurie vėliau buvo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai. Pareiškėja kreipėsi į teismą 
2013  m. rugsėjo 12  d., prašydama priteisti darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį dėl 
sumažinto pareiginės algos koeficiento ir sumažinto priedo už suteiktą kvalifikacinę ka-
tegoriją dydžio nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d., todėl pirmosios ins-
tancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos reikalavimui dėl nesumokėto darbo 
užmokesčio priteisimo taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas. Pareiškėja krei-
pėsi į teismą nepraleidusi ieškinio senaties termino (dėl dalies laikotarpio), tad laikytina, 
kad teisiniai santykiai, iš kurių kyla pareiškėjos reikalavimas, yra nepasibaigę, todėl na-
grinėjamoje byloje svarstytinas klausimas dėl pareiškėjos reikalavimų pagrįstumo.

41. Atsižvelgusi į išdėstytas Konstitucinio Teismo 2013  m. liepos 1  d. nutarimo, 
2014 m. balandžio 16 d. sprendimo, 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimo nuostatas, išplės-
tinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju pripažinęs, jog įstatymų nuos-
tatos, kuriomis buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš 
valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštarauja inter 
alia Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> 
gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, Konstitucinis Teismas nustatė konkretų šio priešta-
ravimo pasekmių šalinimo būdą – įpareigojimą įstatymų leidėjui nustatyti mechanizmą, 
kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį. Konstitucinis Teismas 
taip pat konstatavo, kad kompensavimo mechanizmo parengimo ir pateikimo Lietuvos 
Respublikos Seimui atidėjimas vieneriems metams – iki 2015 m. gegužės 1 d. – neprieš-
tarauja Konstitucijai ir nėra laikytinas nepagrįstu delsimu.
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42. Taigi Konstitucinis Teismas nustatė konkretų būdą, kuriuo privalo būti kom-
pensuoti praradimai, atsiradę dėl neproporcingo asmenų, kuriems už darbą apmokama 
iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo ekonominės krizės lai-
kotarpiu, t. y. pareigą įstatymų leidėjui nustatyti patirtų praradimų kompensavimo me-
chanizmą. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad asmenų, kuriems už darbą apmokama iš 
valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų 
praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją, inter alia konstitucinį socialinės 
darnos imperatyvą, gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustaty-
tais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais. 
Konstitucinis Teismas akcentavo, kad praradimus dėl neproporcingo atlyginimų mažini-
mo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama 
pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą 
per protingą laikotarpį, ir toks teisinis reguliavimas nustatytinas nedelsiant, siekiant iš-
vengti masinio asmenų kreipimosi į teismus prašant priteisti neišmokėtą atlyginimų dalį.

43. Kaip minėta, Lietuvos Respublikos Seimas 2015  m. birželio 30  d. priėmė 
Grąžinimo įstatymą, įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015  m. rugsėjo 1  d., kuriame 
nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto 
lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo už-
mokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas. Konstitucinis Teismas 2015  m. 
lapkričio 19  d. nutarime konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog įstatymų leidėjas, 
Įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymu nustatydamas vienerių metų terminą, kuriam 
buvo atidėtas kompensavimo mechanizmą nustatančio įstatymo projekto pateikimas, ne-
pagrįstai delsė. Taigi Grąžinimo įstatymas buvo priimtas be nepagrįsto delsimo.

44. Atsižvelgdama į tai, kad šiuo konkrečiu atveju Konstitucinis Teismas 2013 m. 
liepos 1 d. nutarime ir 2014 m. balandžio 16 d. sprendime nustatė, jog asmenų, kuriems 
už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlygi-
nimų mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją gali būti 
tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kom-
pensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais, taip pat į tai, kad įstatymų 
leidėjas Grąžinimo įstatyme nustatė asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės 
ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradi-
mų kompensavimo mechanizmą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad institucijai, 
kurioje pareiškėja dirba, Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis 
sąlygomis kompensuoti pareiškėjos patirtus praradimus. Pareiškėjos patirtų praradimų 
kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti pa-
reiškėjos reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu.

45. Pažymėtina, kad, kaip nurodė Konstitucinis Teismas, įstatymų leidėjui nusta-
čius neteisingą patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą (kompensacijų mokėjimo 
terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę praradimus dėl neproporcingo atly-
ginimų mažinimo, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka. Nagrinėjamoje byloje 
pareiškėja neteikia argumentų, kad Grąžinimo įstatyme įtvirtintas kompensavimo me-
chanizmas yra neteisingas.

46. Pirmosios instancijos teismas į bylos nagrinėjimą įtraukė Lietuvos valstybę, 
atstovaujamą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, ir iš jos priteisė pareiškė-
jai darbo užmokesčio nepriemoką.
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47. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Lietuvos vyriausiasis administ-
racinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies priteisimo 
valstybės tarnautojams (pareigūnams) po to, kai Konstitucinis Teismas pripažino anti-
konstitucinėmis teisės aktų nuostatas, kurių pagrindu buvo mokamas mažesnis atlygi-
nimas, savo nuoseklioje praktikoje atsakovu pripažino instituciją, kurioje valstybės tar-
nautojas (pareigūnas) ėjo pareigas (tarnavo), o ne Lietuvos valstybę (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2005  m. gruodžio 21  d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A1-638/2005, 2006 m. gegužės 4 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A15-406/2006, išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 7 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr.  A662-1735/2010, išplėstinės teisėjų kolegijos 2011  m. lapkri-
čio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011, 2013 m. liepos 22 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr.  A662-1940/2013, 2013  m. liepos 22  d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A662-1942/2013, 2013 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr.  A662-1922/2013, 2013  m. gruodžio 9  d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A520-1984/2013, išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 9 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A520-1788/2013, kt.). 

48. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas pirmiau išdėstyta, vadovaudama-
si nuoseklia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, konstatuoja, jog na-
grinėjamoje byloje tinkamas atsakovas yra Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tar-
nyba, tad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai į bylos nagrinėjimą įtraukė Lietuvos 
valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, ir iš jos priteisė 
pareiškėjai neišmokėtą darbo užmokesčio dalį. Vis dėlto nagrinėjamoje byloje pirmosios 
instancijos teisme Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba taip pat dalyvavo kaip 
atsakovas. Taigi į bylą yra įtrauktas ir tinkamas atsakovas, jis savo poziciją byloje ginčo 
klausimu pareiškė. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, taip pat į tai, kad nagrinėjamoje 
byloje pareiškėjos reikalavimas atmetamas kaip nepagrįstas, nagrinėjamos bylos teisin-
gam išsprendimui minėtos aplinkybės dėl netinkamo atsakovo neturi reikšmės.

49. Apibendrindama sprendime išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės 
normas bei nepagrįstai iš dalies tenkino pareiškėjos skundą ir priteisė jai valstybės parei-
gūno darbo užmokesčio nepriemoką.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 143 straipsniu išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s p r e n d ž i a:

Atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos, apeliacinį skundą tenkinti. 

Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013  m. gruodžio 20  d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos R. M. skundą atmesti. 

Sprendimas neskundžiamas.
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3.6. Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teisinių 
santykių

3.6.1. dėl atsisakymo teikti antrinę teisinę pagalbą, pareiškėjui neapmokėjus 
nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų kitoje byloje

Teisė gauti antrinę teisinę pagalbą nėra absoliuti, prigimtinė ir neribojama. Ją su-
teikia pati valstybė, savo iniciatyva ir savo nuožiūra, ir tik tokia apimtimi, kokia ji yra pa-
jėgi šią teisę garantuoti. Antrinės teisinės pagalbos instituto paskirtis – suteikti kokybišką, 
efektyvią ir ekonomiškai pagrįstą teisinę pagalbą, ginant teisėtus interesus tų asmenų, ku-
riems tokia pagalba būtiniausia. Net ir esant formalioms sąlygoms, kai asmeniui antrinė 
teisinė pagalba turėtų būti teikiama, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstaty-
mas numato tam tikrus apribojimus (18 punktas).

Vienas iš apribojimų yra nustatytas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punkte – antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pa-
reiškėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino 
neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies. Ši teisės norma 
aiškiai apibrėžia antrinės teisinės pagalbos teikimo apribojimo pagrindą, kuris gali būti 
taikomas esant dviem sąlygoms: pirma, pareiškėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba 
kitoje byloje ir, antra, iki nurodyto termino jis neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pa-
galbos išlaidų arba jų dalies. Šio pagrindo taikymas nėra siejamas tik su Valstybės garan-
tuojamos teisinės pagalbos įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, todėl konstatuotina, kad 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11  straipsnio 7  dalies 11  punktas 
gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu remiantis asmeniui kitoje bylo-
je buvo nustatytos apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidos arba jų dalis, kurių asmuo 
neapmokėjo (19 punktas).

Atsižvelgus į pareiškėjo reikalavimo, dėl kurio jis prašė suteikti antrinę teisinę pagal-
bą, pobūdį, į tai, kad reikalavimas, dėl kurio pareiškėjas prašė suteikti jam antrinę teisinę 
pagalbą, yra nesudėtingas tiek teisiniu, tiek faktiniu požiūriu, konstatuotina, kad ginčija-
mas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimas atsisakyti suteikti 
pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą pagal jo prašymą nebuvo neproporcingai ribojantis 
pareiškėjo teisę kreiptis į teismą (25 punktas).

Administracinė byla Nr. A-2478-442/2016
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00141-2015-9

Procesinio sprendimo kategorija 24

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. vasario 29 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo 
Piličiausko, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, 
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teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo V. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio 
teismo 2015 m. birželio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. S. 
skundą atsakovams Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (nuo 
2015 m. liepos 1 d. teisių perėmėjas – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tar-
nyba) ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybos, dėl administracinio akto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus 
ir žalos atlyginimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas V. S. (toliau – ir pareiškėjas) pateikė teismui skundą, kuriame prašė 
panaikinti atsakovo Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau 
– ir Klaipėdos VGTPT, atsakovas) 2015 m. vasario 12 d. sprendimą „Dėl antrinės teisi-
nės pagalbos teikimo“ Nr. (1.31)-TPB-30-15, Klaipėdos VGTPT įpareigoti išnagrinėti pa-
reiškėjo 2015 m. sausio 29 d. prašymą Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnybai ir priimti sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, priteisti iš atsakovo 
Lietuvos valstybės, atstovaujamos Klaipėdos VGTPT, 50 Eur turtinei ir 100 Eur neturti-
nei žalai atlyginti.

2. Pareiškėjas nurodė, kad 2015  m. sausio 29  d. kreipėsi į Vilniaus valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo civilinėje 
byloje Nr. 2-16793-566/2013. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarny-
bos 2015 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. (1.7.)-SD-277-15 pareiškėjo 2015 m. sausio 29 d. 
prašymas buvo persiųstas Klaipėdos VGTPT. Klaipėdos VGTPT 2015  m. vasario 12  d. 
sprendimu Nr. (1.31)TPB-30-15 jam suteikti antrinę teisinę pagalbą atsisakyta. Pareiškėjo 
nuomone, toks sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir neatitinka Viešojo administravi-
mo įstatymo 8 straipsnio nuostatų. Teigė, kad dėl Klaipėdos VGTPT neteisėtų veiksmų ir 
neveikimo jis patyrė 100 eurų turtinę ir 50 eurų neturtinę žalą. 

3. Atsakovas Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, kuri 
atstovauja ir atsakovui Lietuvos valstybei, pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuria-
me prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

4. Patvirtino, kad 2015 m. vasario 10 d. Klaipėdos VGTPT buvo persiųstas pareiš-
kėjo 2015 m. sausio 29 d. prašymas jam suteikti antrinę teisinę pagalbą civilinėje bylo-
je Nr.  2-16793-566/2013. 2015  m. vasario 12  d. sprendimu Nr.  (1.31)-TPB-30-15 buvo 
nuspręsta atsisakyti teikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui nustačius, kad nėra atly-
gintos pagal Klaipėdos VGTPT 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr.  (1.31)-TPB-80-14 
pareiškėjui suteiktos antrinės teisinės pagalbos advokato išlaidos. Šis Klaipėdos VGTPT 
2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Nr.  (1.31)-TPB-80-14 buvo apskųstas teismui, tačiau 
per teismo nustatytą terminą pareiškėjui nepašalinus skundo trūkumų, skundas laikytas 
nepaduotu, todėl Klaipėdos VGTPT 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Nr. (1.31)-TPB-
80-14 vis dar galioja. Ginčijamas Klaipėdos VGTPT 2015  m. vasario 12  d. sprendimas 
Nr.  (1.31)-TPB-30-15 priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės garantuo-
jamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
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įstatymas, Įstatymas) 11 straipsnio 7 dalies 11 punkto nuostatomis, nes minėto sprendi-
mo priėmimo metu nebuvo duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas atlygino už ankš-
čiau jam suteiktą antrinę teisinę pagalbą advokato patirtas išlaidas. Aplinkybės, nulėmu-
sios sprendimą atsisakyti pareiškėjui teikti antrinę teisinę pagalbą, yra nepasikeitusios. 
Klaipėdos VGTPT pabrėžė, kad skundo reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos at-
lyginimo nepagrįstas įrodymais, todėl pareiškėjas neįrodė būtinų civilinės atsakomybės 
sąlygų. 

II.

5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015  m. birželio 9  d. sprendimu 
pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2015  m. sausio 30  d. pareiškėjas 
Vilniaus VGTPT pateikė prašymą jam suteikti antrinę teisinę pagalbą civilinėje byloje 
Nr.  2-16793-566/2013. Siekiant išvengti galimo interesų konflikto priimant sprendimą 
dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, pareiškėjo 2015  m. sausio 29  d. prašymas buvo 
persiųstas Klaipėdos VGTPT. Teismas pažymėjo, kad Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punkte yra įtvirtinta valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnybos pareiga atsisakyti besikreipiančiam asmeniui suteikti antrinę 
teisinę pagalbą, esant minėtoje teisės normoje nurodytiems pagrindams, t. y. kada pareiš-
kėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino 
neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies. Klaipėdos VGTPT 
2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. (1.31.)-TPD-80-14 antrinės teisinės pagalbos teiki-
mas pareiškėjui buvo nutrauktas ir pareiškėjas buvo informuotas apie pareigą apmokėti 
antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko 
duomenis Klaipėdos apygardos administraciniame teisme yra išnagrinėta administra-
cinė byla Nr. eI-1002-609/2015, kurioje Klaipėdos VGTPT reikalavimas iš V. S. priteis-
ti 798,05 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų, buvo patenkintas visiškai. Taigi nustatęs, 
jog pareiškėjas yra neapmokėjęs jam ankščiau suteiktų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, 
teismas sprendė, kad Klaipėdos VGTPT 2015  m. vasario 12  d. sprendimas Nr.  (1.31)-
TPB-30-15, kuriuo atsisakyta teikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui, yra teisėtas ir pa-
grįstas. Pažymėjo, kad nenustačius Klaipėdos VGTPT pareigūnų neteisėtų veiksmų, atsa-
kovo civilinei atsakomybei kilti nėra teisinio pagrindo.

III.

7. Pareiškėjas V. S. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo 
panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 9 d. sprendimą.

8. Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas objektyviai 
neišnagrinėjus visų bylos aplinkybių. Pažymi, kad Klaipėdos VGTPT 2014 m. rugpjūčio 
6  d. sprendimu Nr.  (1.31)-TPA-1119-14 skirta teisinė pagalba jam nebuvo suteikta, to-
dėl nėra jokio pagrindo reikalauti iš pareiškėjo sumokėti už tariamai jam suteiktos antri-
nės teisinės pagalbos metu patirtas advokato išlaidas. Tad ir Klaipėdos VGTPT 2014 m. 
rugsėjo 16 d. sprendimas Nr.  (1.31)-TPB-80-14 yra neteisėtas ir nepagrįstas. Pareiškėjo 
nuomone, Klaipėdos VGTPT 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. (1.31)-TPB-30-15 at-
sisakydama skirti jam valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, pažeidė Žmogaus teisių 
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ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 ir 14 straipsnius. 
Pareiškėjas nurodo, kad jis lietuvių kalbos nemoka, nėra profesionalus teisininkas, o mo-
kėti už teisines paslaugas neturi iš ko, todėl turi teisę į valstybės garantuojamą teisinę pa-
galbą. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo praktika analogiško pobūdžio bylose, todėl skundžiamas 
Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas yra tendencingas ir šališkas.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

9. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Klaipėdos VGTPT 2015  m. va-
sario 12  d. sprendimo „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“ Nr.  (1.31)-TPB-30-15 
teisėtumo ir pagrįstumo. Skundžiamu sprendimu atsakovas atsisakė pareiškėjui suteikti 
valstybės garantuojamą teisinę pagalbą remdamasis tuo, kad pareiškėjas iki nurodyto ter-
mino neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų kitoje byloje, kurioje jam 
buvo suteikta antrinė teisinė pagalba. 

10. Atsakovas skundžiamame sprendime rėmėsi Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo (2014 m. rugsėjo 25 d. įstatymo Nr. XII-1149 redakcija) 11 straipsnio 
7 dalies 11 punktu, kuriame nustatyta, kad antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pa-
reiškėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termi-
no neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies.

11. Iš byloje esančių duomenų (b.  l.  116–125) matyti, kad Klaipėdos VGTPT 
2014 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu buvo nuspręsta teikti antrinę teisinę pagalbą pareiškė-
jui V. S., valstybei garantuojant ir apmokant 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų. 
2014  m. rugsėjo 16  d. sprendimu Nr.  (1.31.)-TPD-80-14 Klaipėdos VGTPT nusprendė 
nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą V. S., remdamasi Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo 23 straipsnio 1, 5 ir 8 punktais, t. y. nustačius, kad pareiškėjas 
neturi teisės gauti antrinę teisinę pagalbą dėl jo reikalavimo akivaizdaus nepagrįstumo, 
taip pat dėl to, kad dėl paties pareiškėjo elgesio pareiškėjo atstovavimas šioje byloje yra 
neperspektyvus, pareiškėjas akivaizdžiai piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine 
pagalba, savo materialiomis ir procesinėmis teisėmis bei reikalauja iš advokato įgyven-
dinti ir ginti jo teises neleistinais būdais. Tuo pačiu 2014  m. rugsėjo 16  d. sprendimu, 
remdamasi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, 
Klaipėdos VGTPT įpareigojo pareiškėją per 30 dienų nuo šio sprendimo gavimo ap-
mokėti 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, t. y. 798,05 Eur. Taigi pareiškėjas 
buvo įpareigotas apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidas tuo pagrindu, kad paaiškė-
jo, jog jis neturi teisės gauti antrinę teisinę pagalbą (Įstatymo 24  str. 1 d. ir 23  str. 1 d. 
1 p.), taip pat tuo pagrindu, kad pareiškėjas piktnaudžiavo valstybės garantuojama teisine 
pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis bei reikalavo iš advokato įgyven-
dinti arba apginti teises neleistinais būdais (Įstatymo 24 str. 1 d. ir 23 str. 1 d. 5 p.).

12. Skundžiamas Klaipėdos VGTPT 2015 m. vasario 12 d. sprendimas buvo priim-
tas atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas neapmokėjo pagal 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą 
nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
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13. Apeliantas V. S. Klaipėdos VGTPT 2015 m. vasario 12 d. sprendimą ir pirmo-
sios instancijos teismo sprendimą ginčija teigdamas, kad jis nėra profesionalus teisinin-
kas, neturi lėšų mokėti už teisines paslaugas, todėl turi teisę į valstybės garantuojamą 
teisinę pagalbą. Pareiškėjas remiasi, inter alia, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos 6 ir 14 straipsniais.

V.

14. Nagrinėjamoje byloje išplėstinė teisėjų kolegija sudaryta siekiant suvienodinti 
administracinių teismų praktiką bylose, kuriose sprendžiama dėl atsisakymo teikti vals-
tybės garantuojamą teisinę pagalbą, remiantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktu, teisėtumo. 

15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šios teisės normos 
turinį, yra nurodęs, kad šis atsisakymo teikti asmeniui antrinę teisinę pagalbą pagrindas 
sietinas su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 19 straipsniu, reglamen-
tuojančiu atvejus, kai pareiškėjas apmoka nustatytą antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį, 
t. y. taikomas situacijoms, kai pareiškėjas sutiko apmokėti skirtumą, susidariusį tarp ga-
lutinės antrinės teisinės pagalbos išlaidų sumos ir konkrečioje byloje valstybės garantuo-
jamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu jam nustatytos valstybės garantuojamos bei 
apmokamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalies (likusią 50 arba 75 procentų antri-
nės teisinės pagalbos išlaidų dalį), tačiau gavęs tarnybos pranešimą tokio įsipareigojimo 
neįvykdo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A-3017-502/2015, 2015 m. rugsėjo 29 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A-3159-438/2015, 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-3300-492/2015). 

16. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015  m. rugsėjo 7  d. nutartyje, 
priimtoje administracinėje byloje Nr.  A-2730-624/2015, Valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punkto taikymas nebuvo siejamas vien tik 
su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 19 straipsniu, nustatančiu atve-
jus, kai pareiškėjas apmoka 50 arba 75 procentus antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Bylą 
nagrinėjusi teisėjų kolegija sprendė, kad remiantis Valstybės garantuojamos teisinės pa-
galbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktu, antrinės teisinės pagalbos teikimas gali 
būti ribojamas ir pareiškėjui, kuris neapmoka išlaidų, nustatytų dėl jo piktnaudžiavimo 
savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis. T y., kai antrinės teisinės pagalbos išlaidos 
įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš asmens, kuriam antrinės teisinės pagalbos teiki-
mas buvo nutrauktas dėl minėto įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto pik-
tnaudžiavimo valstybės garantuojama teisine pagalba (Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 24 str. 1 d.).

17. Taigi nagrinėjamoje administracinėje byloje aktualus klausimas, ar Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas gali būti tai-
komas tik tais atvejais, kai pareiškėjas nėra apmokėjęs antrinės teisinės pagalbos išlai-
dų, nustatytų jam pagal to paties įstatymo 19 straipsnį, t. y. kai pareiškėjas per nustatytą 
terminą nėra apmokėjęs skirtumo, susidariusio tarp galutinės antrinės teisinės pagalbos 
išlaidų sumos ir konkrečioje byloje valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 
sprendimu jam nustatytos valstybės garantuojamos bei apmokamos antrinės teisinės 
pagalbos išlaidų dalies (likusios 50 arba 75 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų 
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dalies), ar Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas gali būti taikomas ir tais atvejais, 
kai pareiškėjas yra neapmokėjęs antrinės teisinės pagalbos išlaidų, nustatytų jam kitais 
pagrindais. Nagrinėjamoje byloje, kaip minėta, pareiškėjas buvo įpareigotas apmokėti 
antrinės teisinės pagalbos išlaidas nutraukus antrinės teisinės pagalbos jam teikimą dėl 
jo piktnaudžiavimo savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis bei dėl reikalavimo iš 
advokato įgyvendinti arba apginti teises neleistinais būdais (Įstatymo 24 str. 1 d. ir 23 str. 
1 d. 5 p.) ir dėl to, kad pareiškėjas neturėjo teisės gauti antrinę teisinę pagalbą (Įstatymo 
24 str. 1 d. ir 23 str. 1 d. 1 p.).

18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nuoseklioje praktikoje yra 
ne kartą pažymėjęs, kad teisė gauti antrinę teisinę pagalbą nėra absoliuti, prigimtinė ir 
neribojama. Ją suteikia pati valstybė, savo iniciatyva ir savo nuožiūra, ir tik tokia apim-
timi, kokia ji yra pajėgi šią teisę garantuoti. Antrinės teisinės pagalbos instituto paskirtis 
– suteikti kokybišką, efektyvią ir ekonomiškai pagrįstą teisinę pagalbą, ginant teisėtus in-
teresus tų asmenų, kuriems tokia pagalba būtiniausia. Net ir esant formalioms sąlygoms, 
kai asmeniui antrinė teisinė pagalba turėtų būti teikiama, Valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos įstatymas numato tam tikrus apribojimus (žr., pvz., LVAT 2010 m. gruodžio 
2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1390/2010, 2011 m. kovo 31 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A822-1082/2011 ir kt., 2015 m. birželio 23 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A-2195-575/2015 ir kt.).

19. Vienas iš apribojimų yra nustatytas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punkte – antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiš-
kėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino ne-
apmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies. Ši teisės norma aiškiai 
apibrėžia antrinės teisinės pagalbos teikimo apribojimo pagrindą, kuris gali būti taikomas 
esant dviem sąlygoms: pirma, pareiškėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje 
ir, antra, iki nurodyto termino jis neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų 
arba jų dalies. Šio pagrindo taikymas nėra siejamas tik su Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, todėl išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas 
gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu remiantis asmeniui kitoje bylo-
je buvo nustatytos apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidos arba jų dalis, kurių asmuo 
neapmokėjo. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad Klaipėdos 
VGTPT pagrįstai atsisakė suteikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą, nustačiusi, kad jis 
nėra apmokėjęs nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų kitoje byloje.

20. Kaip minėta, pareiškėjas nagrinėjamoje byloje skundžiamo 2015  m. vasario 
12 d. Klaipėdos VGTPT sprendimo neteisėtumą grindžia taip pat Žmogaus teisių ir pa-
grindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 14 straipsniais.

21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad vals-
tybės institucijos ir teismai privalo Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas aiškinti 
ir taikyti suderinamai su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. sprendimas administracinėje bylo-
je Nr. A858-2332/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 18 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1242/2014, 2015 m. vasario 26 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A-544-822/2015, 2015 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A-1195-756/2015 ir kt.).
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22. Europos Žmogaus Teisių Teismas, nagrinėdamas klausimą dėl valstybių parei-
gos teikti teisinę pagalbą civiliniame (ne baudžiamajame) procese, yra pažymėjęs, kad 
Konvencijos 6  straipsnio 1 dalyje nėra įtvirtinta valstybių pareiga teikti teisinę pagalbą 
kiekviename ginče, susijusiame su „civilinėmis teisėmis“. Vis dėlto pagal šią Konvencijos 
nuostatą valstybei gali kilti pareiga suteikti teisininko pagalbą, kai tokia pagalba neats-
kiriama nuo veiksmingo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo (žr. 1979  m. spalio 9  d. 
sprendimą byloje Airey prieš Airiją, pareiškimo Nr.  6289/73, 26 punktas). Klausimas, 
ar teisinės pagalbos teikimas yra būtinas teisingam bylos nagrinėjimui, turi būti spren-
džiamas atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno atvejo faktus ir aplinkybes, ir priklauso, 
inter alia, nuo to, kokią reikšmę pareiškėjui turi byla, nuo taikytinos teisės ir procedū-
rų sudėtingumo, nuo pareiškėjo sugebėjimo pačiam veiksmingai save atstovauti ir nuo 
to, ar įstatyme nustatytas reikalavimas konkrečioje byloje būti atstovaujamam advokato. 
Konvencijos 6  straipsnio 1 dalyje valstybėms yra paliktas pasirinkimas, kokiomis prie-
monėmis bylos šalims bus garantuojamos šios teisės. Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos mechanizmas yra viena iš tokių priemonių, tačiau yra ir kitų, pavyzdžiui, tai-
komų procedūrų supaprastinimas (žr. 1979 m. spalio 9 d. sprendimą byloje Airey prieš 
Airiją, pareiškimo Nr.  6289/73, 26 punktas, 2005  m. gegužės 7  d. sprendimą McVicar 
prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 46311/99, 48 ir 50 punktai, 2002 m. liepos 16 d. 
sprendimą byloje P., C. ir S. prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 56547/00, 91 punktas). 

23. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra nurodęs, kad teisė kreiptis į teismą 
nėra absoliuti ir gali būti ribojama, jei ribojimais nepažeidžiama pati šios teisės esmė, 
jais siekiama teisėto tikslo ir jie yra proporcingi (1985 m. gegužės 28 d. sprendimas by-
loje Ashingdane prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 8225/78, 57 punktas). Europos 
Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad nors proceso vedimas asmeniškai 
bylos šaliai kartais gali būti nelengva, riboti viešieji ištekliai, kuriuos galima skirti teisi-
nei pagalbai civilinėse bylose, lemia, kad teisinės pagalbos sistema gali veikti, tik jei yra 
taikomas atrankos mechanizmas, ir konkrečiais atvejais gali būti parodyta, kad šis me-
chanizmas neveikia savavališkai ar neproporcingai, ir nepažeidžia pačios teisės kreiptis į 
teismą esmės (2002 m. vasario 26 d. sprendimas byloje Del Sol prieš Prancūziją, pareiški-
mo Nr. 46800/99). Gali būti, kad pagalbos teikimas konkrečiu atveju yra ribojamas kitų 
faktorių, susijusių su teisingumo vykdymu (tokių kaip spartos būtinumas ar kitų asmenų 
teisės), tačiau toks ribojimas taip pat turėtų tenkinti anksčiau išvardintus kriterijus (P., C. 
ir S., cituota anksčiau, 90 punktas).

24. Europos Žmogaus Teisių Komisija 1996  m. sausio 18  d. sprendime bylo-
je Sujeeun prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 27788/95) yra pažymėjusi, kad tiks-
las užkirsti kelią piktnaudžiavimui teisine pagalba pats savaime yra suderinamas su 
Konvencijos 6 straipsniu, tačiau turi būti pasirinktos proporcingos priemonės jam pa-
siekti. Dėl proporcingumo, Europos Žmogaus Teisių Komisijos nuomone, absoliutus, 
griežtai įgyvendinamas draudimas teikti prašymus suteikti teisinę pagalbą konkrečiam 
asmeniui keltų rimtų problemų teisės kreiptis į teismą atžvilgiu pagal Konvenciją – kad 
ir kiek asmuo išnaudojo sistemą praeityje, neįmanoma atmesti galimybės, kad ateityje jis 
gali turėti pagrįstą skundą, kurio atžvilgiu pagal Konvencijos 6 straipsnį teisinė pagalba 
turi būti prieinama.

25. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė suteikti jam antrinę teisinę pagalbą dėl 
civilinės bylos Nr.  2-16793-566/2013 atnaujinimo (b.  l.  71–76). Šioje civilinėje byloje 
pareiškėjas V. S. buvo pateikęs ieškinį atsakovui advokatui J. L. dėl turtinės (2 000 Lt) ir  
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neturtinės (7 000 Lt) žalos atlyginimo, kurią kildino iš to, kad advokatas neva netinka-
mai jį atstovavo teisme nagrinėjant administracinę bylą. Civilinė byla, kurioje pareiš-
kėjas siekia atnaujinti procesą, yra išnagrinėta dviejų instancijų teismuose, sprendimas 
joje yra įsiteisėjęs. Pareiškėjas 2015 m. sausio 29 d. prašyme suteikti jam antrinę teisinę 
pagalbą nurodė, kad siekia atnaujinti procesą paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios 
teismo nebuvo vertintos minėtoje civilinėje byloje. Atsižvelgusi į pareiškėjo reikalavimo, 
dėl kurio jis prašė suteikti antrinę teisinę pagalbą, pobūdį, į tai, kad reikalavimas, dėl ku-
rio pareiškėjas prašė suteikti jam antrinę teisinę pagalbą, yra nesudėtingas tiek teisiniu, 
tiek faktiniu požiūriu, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijamas Klaipėdos 
VGTPT 2015  m. vasario 12  d. sprendimas atsisakyti suteikti pareiškėjui antrinę teisinę 
pagalbą pagal jo 2015 m. sausio 29 d. prašymą, atsižvelgiant į išdėstytą Europos Žmogaus 
Teisių Teismo jurisprudenciją, nebuvo neproporcingai ribojantis pareiškėjo teisę kreiptis 
į teismą. 

26. Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat rėmėsi Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsniu, teigdamas, kad ginčijamu Klaipėdos VGTPT 
2015 m. vasario 12 d. sprendimu jis buvo diskriminuojamas dėl savo turtinės padėties. 

27. Kaip minėta, riboti viešieji ištekliai, kuriuos galima skirti teisinei pagalbai civi-
linėse bylose, lemia būtinybę tam tikrais atvejais riboti antrinės teisinės pagalbos teikimą. 
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsisakymas pareiškėjui teikti antrinę teisinę pagalbą 
pagal jo 2015 m. sausio 29 d. prašymą nebuvo neproporcingai ribojantis pareiškėjo teisę 
kreiptis į teismą, todėl, atsižvelgiant į tai, jog ribojimas gauti antrinę teisinę pagalbą pa-
reiškėjui buvo proporcingas ir siekė teisėto tikslo, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, 
pareiškėjas nebuvo diskriminuojamas pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsau-
gos konvencijos 14 straipsnį, siejant jį su 6 straipsniu.

28. Pareiškėjas, ginčydamas skundžiamą atsakovo 2015  m. vasario 12  d. spren-
dimą, taip pat teigia, kad teisinė pagalba pagal 2014  m. rugpjūčio 6  d. sprendimą jam 
nebuvo suteikta, todėl nėra pagrindo reikalauti iš pareiškėjo sumokėti už tariamai jam 
suteiktos antrinės teisinės pagalbos metu patirtas advokato išlaidas pagal Klaipėdos 
VGTPT 2014  m. rugsėjo 16  d. sprendimą. Šiuo aspektu pažymėtina, kad šioje byloje 
yra sprendžiama dėl Klaipėdos VGTPT 2015 m. vasario 12 d. sprendimo, tačiau ne dėl 
2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo teisėtumo. Iš bylos šalių pateiktų paaiškinimų matyti, 
kad Klaipėdos VGTPT 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimas yra galiojantis ir nebuvo nugin-
čytas teisme, be to, teisinės pagalbos pagal 2014 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą pareiškėjui 
suteikimo faktas bei 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimu nustatytų išlaidų pagrįstumas buvo 
patvirtintas Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d sprendi-
mu administracinėje byloje Nr.  eI-1002-609/2015, kuris yra įsiteisėjęs. Taigi šis pareiš-
kėjo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad pareiškėjas apeliaciniame 
skunde nepateikia daugiau teisiškai reikšmingų argumentų, grindžiančių skundžiamo 
Klaipėdos VGTPT 2015 m. vasario 12 d. sprendimo neteisėtumą.

29. Pareiškėjas taip pat prašė pirmosios instancijos teismo priteisti jam 50 Eur tur-
tinės ir 100 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

30. Žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, atlyginimo 
sąlygas numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnis. 
CK 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, jog žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institu-
cijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkre-
taus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Taigi 
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CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: ne-
teisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų 
(neveikimo) ir žalos. Prievolės atlyginti patirtą turtinę žalą kilimui yra būtina nustaty-
ti visas deliktinės atsakomybės sąlygas ir nenustačius bent vienos iš pirmiau minėtų są-
lygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti žalą. 
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčijamas Klaipėdos VGTPT 2015 m. vasario 12 d. 
sprendimas yra teisėtas, todėl, nesant nustatytų valstybės valdžios institucijos neteisėtų 
veiksmų, nėra pagrindo priteisti pareiškėjui turtinės ar neturtinės žalos atlyginimą.

31. Apibendrinant išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios instanci-
jos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas ir priėmė pagrįstą sprendimą, 
kurį keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl 
Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pa-
reiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

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

n u t a r i a:

Pareiškėjo V. S. apeliacinį skundą atmesti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 9 d. sprendimą pa-

likti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

3.7. kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo  
administravimo srityje

3.7.1. dėl turto vertintojų drausminės atsakomybės už veiksmus, atliktus iki 
2011  m. birželio 22  d. turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcijos 
įsigaliojimo (2012 m. gegužės 1 d.) 

Paisant konstitucinio teisinės valstybės principo, drausminės atsakomybės už turto 
vertinimo reikalavimų nesilaikymą taikymo pagrindai ir sąlygos, inter alia teisinio povei-
kio priemonės, gali būti nustatytos tik įstatyme. Tik esant įstatyme įtvirtintiems turto ver-
tintojų drausminės atsakomybės pagrindams ir sąlygoms, nurodytoms teisinio poveikio 
priemonėms, galimas konkrečios drausminės nuobaudos paskyrimas turto vertintojui už 
teisės aktų reikalavimų pažeidimą (63 punktas).

Tiek konstitucinės doktrininės nuostatos, tiek tarptautinėje žmogaus teisių apsau-
gos sistemoje numatyti reikalavimai suponuoja, kad tik tada, kai asmuo turi objektyvias 
galimybes suprasti teisinio reguliavimo turinį (aiškumas, tikslumas), jis gali būti tikras dėl 
to, ko iš jo reikalauja teisė. Todėl ir turto vertintojų drausminės atsakomybės taikymas ga-
limas, tik esant įstatyme aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytiems tokios atsakomybės tai-
kymo pagrindams ir sąlygoms (67 punktas).
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Turto vertinimo reikalavimų pažeidimais pripažintų veiksmų atlikimo metu galiojęs 
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (2003 m. balandžio 3 d. įstatymo redakcija) 
aiškiai, nedviprasmiškai ir tiksliai nenustatė turto vertintojų drausminės atsakomybės pa-
grindų, t. y. nebuvo numatytos pažeidimų dispozicijos ir sankcijos (nuobaudos) už konkre-
čių teisės normų pažeidimus, taip pat subjektas, turintis teisę skirti drausmines nuobau-
das, nereglamentuoti drausminės atsakomybės taikymo procedūros esminiai elementai 
(69 punktas).

Teisinėje valstybėje negali būti toleruojama situacija, kai valdžios institucijų pa-
klusimas teisei ribojamas, Konstitucijai priešingi viešosios valdžios veiksmai pateisinami 
poįstatyminio teisės akto nuostatomis. Valstybės institucijos, vykdydamos valdžią ir taiky-
damos teisę, savo veikloje privalo vadovautis ne tik jų veiklą reguliuojančiais poįstatymi-
niais teisės aktais, bet ir aukštesnės galios teisės aktais, inter alia vadovautis Konstitucija 
bei atsižvelgti į iš konstitucinio teisinės valstybės principo išplaukiančius teisėto ir teisingo 
elgesio reikalavimus. Tai itin svarbu siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant valstybės valdžią, 
nebūtų pažeisti asmens teisių ir laisvių apsaugos principai, o ypatingai tie, kurie susiję su 
galimais teisių ir laisvių įgyvendinimo suvaržymais – pavyzdžiui, kaip yra nagrinėjamu 
atveju, susiję su drausminės atsakomybės ir teisinio poveikio priemonių taikymu. Taigi 
turto vertintojų drausminės atsakomybės taikymas ir drausminės nuobaudos skyrimas, 
vadovaujantis įstatymu, kuriame nėra aiškiai ir tiesiogiai apibrėžtų drausminės atsako-
mybės pagrindų, taip pat poįstatyminiu teisės aktu, vertintinas, kaip neatitinkantis esmi-
nių teisinės valstybės principo reikalavimų ir prieštaraujantis Konstitucijai (76 punktas).

Administracinė byla Nr. A-2479-261/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01709-2014-7

Procesinio sprendimo kategorija 38

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

2016 m. balandžio 5 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, Stasio Gagio (pranešėjas), Romano 
Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administraci-
nę bylą pagal pareiškėjo G. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. Š. 
skundą atsakovui Turto vertinimo priežiūros tarnybai dėl sprendimo panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas G. Š. su skundu (I t., b. l. 1–15) kreipėsi į Vilniaus apygardos admi-
nistracinį teismą, prašydamas panaikinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 
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(toliau – ir Garbės teismas) 2014  m. sausio 30  d. sprendimą Nr.  GT-7(14)-S, kuriuo  
pareiškėjui paskirta Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 
(toliau – ir Įstatymas) 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatyta drausminė nuobauda 
– papeikimas.

2. Pareiškėjo teigimu, ginčijamame Garbės teismo sprendime nurodyta, jog pareiš-
kėjas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Baltijos turto vertinimo agentūra“ 
vardu parengė 2011 m. gruodžio 26 d. Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo atas-
kaitą Nr. 2076-2011 (V) (toliau – ir Ataskaita 1), 2011 m. balandžio 18 d. Nekilnojamojo 
turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. 027-2011 (toliau – ir Ataskaita 2) ir 2010 m. gruo-
džio 22  d. Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr.  1892:2010  (V) 
(toliau – ir Ataskaita 3). Turto vertinimo priežiūros tarnyba (toliau – ir Tarnyba) gavo 
Lietuvos banko priežiūros tarnybos prašymą šias ataskaitas įvertinti. Tarnyba 2013  m. 
gruodžio 4 d. Garbės teismui pateikė teikimą Nr. GT-90(13)-T iškelti pareiškėjui draus-
mės bylą bei 2013 m. gruodžio 3 d. išvadą Nr. GT-90(13)-I-1 „Dėl turto vertintojo G. Š. 
veiksmų rengiant Nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitą Nr.  1892:2010 (V) ir 
Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr.027-2011“ (toliau – ir Išvada 
1). Išvadoje 1 Tarnyba nurodė, jog Ataskaita 3 neatitinka Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 
10 punkto reikalavimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutari-
mu Nr. 244 patvirtintos Turto vertinimo metodikos (toliau – ir Metodika) 33 ir 35 punktų 
reikalavimų; Ataskaita 2 neatitinka Įstatymo 7 straipsnio 1 punkto, 23 straipsnio 2 dalies 
10 punkto ir Metodikos 26, 33 ir 85 punktų reikalavimų. Taip pat Tarnyba Garbės teis-
mui pateikė 2013 m. gruodžio 3 d. išvadą Nr. GT-90(13)-I-2 „Dėl vertintojo G. Š. veiks-
mų rengiant Nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. 2076-2011 (V)“ (toliau 
– ir Išvada 2). Išvadoje 2 Tarnyba nurodė, jog Ataskaita 1 neatitinka Įstatymo 7 straips-
nio, 23 straipsnio 2 dalies 10 punkto reikalavimų ir Metodikos 33 punkto reikalavimų.

3. Pareiškėjas paaiškino, kad, pasak Garbės teismo, vertintas objektas – pastatas 
Sporto rūmai – yra unikalus statinys, todėl neteisingai buvo lyginamas su žymiai mažes-
nio ploto ir neunikaliais administracinės ir prekybos paskirties pastatais, o garažas – su 
kitokios, t. y. administracinės ir prekybos paskirties statiniais, sklypo nuomos teisė – su 
ne daiktinės ilgalaikės nuomos teisės sandorių kainomis. Kaip teigia pareiškėjas, pasak 
Garbės teismo, vertindamas Sporto rūmus ir garažą, pareiškėjas nepagrindė lyginamų-
jų objektų kainų pataisų koeficientų reikšmių, o vertindamas Sporto rūmus, – atkuria-
mosios vertės metodu, nepagrindė skaičiavimuose naudoto ekonominio nusidėvėjimo 
koeficiento.

4. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad iš Ataskaitos 1 turinio matyti, jog nustatant 
Sporto rūmų rinkos vertę, turto vertės skaičiavimai atlikti keliais metodais, t. y. palygi-
namosios vertės ir atkuriamosios vertės metodais. Pagal Įstatymo 7 straipsnio 1  dalį ir 
Metodikos 26 bei 29 punktus, vertinamo ir palyginamųjų objektų savybės gali skir-
tis, tačiau skirtumai įvertinami tinkamai nustačius bei pritaikius pataisos koeficientus. 
Objektui – Sporto rūmams – nei Vilniuje, nei Lietuvoje, nei užsienyje nėra visiškai ana-
logiško ar labai panašaus objekto. Tačiau tai nereiškia, kad šis objektas negali būti verti-
namas, taikant palyginamosios vertės metodą. Parinkus savo savybėmis kiek įmanoma 
panašesnius objektus, Sporto rūmų ir palyginamųjų objektų skirtumai ataskaitoje buvo 
įvertinti („išlyginti“), pritaikius pataisos koeficientus.

5. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad dėl Ataskaitoje 1 vertintų Sporto rūmų atsako-
vas teigia, jog šį objektą vertinant, turėjo būti palyginimui parenkami analogiški objektai, 
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o jų savybių skirtumai yra negalimi. Tačiau Ataskaitos 2 atveju atsakovas nurodė, kad turi 
būti įvertinami lyginamų objektų ir vertinamo objekto skirtumai, tinkamai parenkant bei 
pritaikant pataisas.

6. Pareiškėjo nuomone, vertinant garažą, taip pat buvo parinkti tinkami ir savo 
savybėmis artimiausi palyginamieji objektai, nors jų paskirtis yra kita. Vertinto pasta-
to naudojimo paskirtis (garažų) yra tik vienas iš minėto objekto požymių. Šis objektas 
pasižymi ir kitomis jį iš „garažų“ išskiriančiomis savybėmis, pavyzdžiui, vieta, plotu, 
įrengtomis komunikacijomis, panaudojimo galimybėmis ir pan. Visų šių savybių visu-
ma aptariamą objektą „priartina“ prie lyginimui parinktų objektų. Garažo ir palygina-
mųjų objektų skirtumai įvertinti, parenkant bei pritaikant pataisos koeficientus pagal 
Metodikos 33 punkto reikalavimus. Tačiau Metodikoje nėra nurodyta, kaip, kokiu būdu, 
kiek detaliai minėti skaičiavimai turi būti atlikti ir atskleisti, kaip ir kokiu būdu turi būti 
nustatomi bei pagrindžiami taikyti pataisos koeficientai. Negalima pripažinti pažeidimu 
situacijos, kuri teisės aktais nėra tiksliai bei detaliai reglamentuota. Vis dėlto Ataskaitoje 
1 nurodytas ir apibūdintas pareiškėjo panaudotas metodas, kurį pritaikius ir buvo nusta-
tyti lyginimui parinktų objektų pataisos koeficientai. 2013 m. lapkričio 25 d. ir 2014 m. 
sausio 23 d. paaiškinimuose Tarnybai pareiškėjas išsamiai paaiškino taikyto metodo esmę 
ir šio metodo pagrindu apskaičiuotas taikytų pataisos koeficientų reikšmes, pateikė skai-
čiavimų sekas, tam tikslui naudotas formules. Atsakovas šių skaičiavimų nevertino. Tai, 
kad atsakovas, darydamas galutines išvadas, nukrypo nuo savo formuojamos praktikos 
ir nevertino vertintojo paaiškinimų, leidžia įtarti, jog atsakovas buvo šališkas. Pareiškėjas 
rengė formos ir turinio požiūriu glaustą turto įvertinimo Ataskaitą 1. Tokio pobūdžio su-
sitarimas visiškai atitiko Metodikos 80 punkto nuostatas, numatančias, jog turto įvertini-
mo ataskaitos apimtis ir turinys nustatomi vertinimo užsakovo ir vertintojo susitarime, o 
turto vertinimo dokumentai gali būti pateikiami glausta, normalios apimties ar išplėstine 
ataskaita. Iš Ataskaitoje 1 nurodyto vertinimo tikslo turinio matyti, jog turto vertinimas 
buvo atliekamas pageidaujant turto savininkams. Vertintojas su užsakovu turėjo teisę 
susitarti dėl bet kokios formos ataskaitos parengimo. Todėl, rengdamas glaustos formos 
Ataskaitą 1, pareiškėjas neprivalėjo parodyti ir atskleisti visų vertinant turtą atliktų skai-
čiavimo sekų ir reikšmių, taigi jam inkriminuotų pažeidimų nepadarė.

7. Skunde nesutinkama ir su ginčijamame sprendime padarytomis išvadomis, jog 
vertindamas Sporto rūmus ir kitą turtą atkuriamosios vertės metodu, nepagrindė skai-
čiavimuose naudoto ekonominio nusidėvėjimo koeficiento reikšmės, o tik nurodė tam 
tikrus šio koeficiento dydžius. Teikdamas paaiškinimus Tarnybai, pareiškėjas paaiškino, 
jog minėtos reikšmės dydis negali būti atskirai pagrindžiamas, nes tam nėra sukurtų jo-
kių metodų ir patvirtintų metodikų. Dėl šios priežasties minėti dydžiai buvo nustatyti 
ekspertiniu būdu. Šiuo būdu nustatyti tam tikri dydžiai gali būti naudojami vertintojo 
taikomose formulėse bei jų pagrindu pateiktose skaičiavimo sekose. Tai neprieštarauja 
Metodikos 33 ir 85 punktams. Naudodamas ekspertinį būdą, šiam tikslui vertintojas pa-
naudojo savo sukauptą patirtį, šios srities žinias, susijusią mokslo doktriną. Nėra jokio 
kito metodo, kuris leistų šią reikšmę nustatyti bei apskaičiuoti kitu būdu. Ginčijamame 
sprendime nėra jokios nuorodos į kokias nors taisykles (metodiką), kurios leistų daryti 
priešingą išvadą ar juo labiau argumentų, leidžiančių daryti išvadą, jog minėta reikšmė 
buvo nustatyta ir nurodyta klaidingai. Atsakovui nepateikus neginčijamų įrodymų, jog 
pareiškėjas naudojo neteisingai nustatytus koeficientų dydžius bei reikšmes, nėra pagrin-
do teigti, jog buvo pažeisti teisės normų reikalavimai.
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8. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad nesutinka su ginčijamame sprendime pada-
ryta išvada, jog nustatydamas sklypo vertę, pareiškėjas nepagrįstai šio turto vertę lygi-
no su pardavimo sandorių kainomis, o ne su daiktinės nuomos teisės sandorių kaino-
mis, t.  y. ilgalaikę nuomos teisę nepagrįstai prilygino nuosavybės teisei. Civilinės teisės 
doktrinoje nėra vieningos nuomonės, kiek ir kokia apimtimi nuomos teisė apskritai gali 
būti pirkimo–pardavimo objektu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.491 straipsniu, nuomininko teisė perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos 
sutarties, yra suvaržyta išankstine nuomotojo nuomone šiuo klausimu. Todėl kyla klausi-
mas, kaip tokio pobūdžio teisės ir / ar sandoriai turėtų būti lyginami, kokie metodai (jei 
tokie apskritai yra) tam turėtų būti naudojami, jei vertintojui net ir pavyktų surasti in-
formaciją apie tokio pobūdžio sandorius. Atsakovas nepaneigė vertintojo paaiškinimuose 
nurodytų argumentų, jog nustatydamas būtent šio turto vertę, jis vadovavosi tarptauti-
niais vertinimo standartais, o būtent – Nacionalinių turto ir verslo vertinimų standartų 
11 metodikos (MII) „Nuomos teisių vertinimas“ M11.6.1 punktu, kuriame nurodyta, jog 
,,nuomos interesai vertinami pagal tuos pačius principus, kaip ir absoliučios nuosavybės 
teise turimas turtas, tačiau atsižvelgiama į skirtumą, atsirandantį iš absoliučios nuosavy-
bės intereso apsunkinimo nuomos sutartimi, kuri gali sumažinti vertę ar suvaržyti dis-
ponavimą ja“. 2013  m. lapkričio 25  d. paaiškinimuose Tarnybai pareiškėjas papildomai 
nurodė bei pagrindė argumentus, kurių pagrindu buvo apskaičiuota aptariamo turto 
vertė ir pateiktos atliktų skaičiavimų sekos, šiam tikslui taikytas metodas. Kadangi atsa-
kovas šių pareiškėjo pateiktų papildomų paaiškinimų nekvestionavo, jie iki šiol yra ne-
paneigti, vadinasi, nustatyta turto vertė teisinga ir pagrįsta. Sklypo nuomos teisė, kaip ir 
kitas Ataskaitoje 1 nurodytas turtas, 2010 metais buvo vertintas ir kito vertintojo – vals-
tybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras atstovės – turto vertintojos V. V. Ši vertin-
toja palyginimui taip pat parinko ne nuomos teisės, o nekilnojamųjų daiktų perleidimo 
sandorius ir jų pagrindu apskaičiavo turto vertę. VĮ Registrų centro nustatyta bendra tų 
pačių objektų, kurių vertinimas buvo atliktas ir rengiant Ataskaitą 1, vertė yra identiš-
ka Ataskaitoje 1 nustatytai turto vertei. Tai patvirtina, kad pareiškėjas turto vertę nusta-
tė objektyviai, tinkamai ją pagrindė. Tikri ar tariami formalūs pažeidimai, kai galutinis 
vertinimo rezultatas nekelia abejonių, atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo principus, 
negali užtraukti drausminės atsakomybės.

9. Pasisakydamas dėl Ataskaitos 2, pareiškėjas nesutiko su ginčijamo sprendi-
mo dalimi, kurioje nurodyta, kad vertintas turtas buvo lyginamas ne su analogišku tur-
tu, vertinto turto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skirtumai nebuvo aiškiai 
aprašyti, nepateikti taikomų koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai. Pareiškėjo tei-
gimu, išvadą, jog vertindamas turtą, jis parinko netinkamus (neanalogiškus) palygi-
namuosius objektus, atsakovas grindė tuo, jog pagal jam pateiktą 2013  m. spalio 28  d.  
VĮ Registrų centras raštą, 2009 m. gruodžio mėn. – 2010 m. gruodžio mėn. Kauno mies-
te 15.2 verčių zonoje buvo įregistruoti 6 pirkimo–pardavimo sandoriai, iš kurių – 3 ne-
gyvenamųjų patalpų pirkimo–pardavimo sandoriai. Atsakovo pateikta VĮ Registrų cen-
tras informacija ne paneigia pareiškėjo teiktus paaiškinimų teiginius, o priešingai – juos 
patvirtina. Vertindamas Ataskaitoje 2 nurodytą turtą, pareiškėjas palyginimui turėjo ga-
limybę rinkti objektus, kurių skaičius buvo ribotas. Pareiškėjas 2013  m. lapkričio 29  d. 
paaiškinimuose nurodė, kad parenkant palyginamuosius objektus, jis atsižvelgė į objek-
tus, esančius 15.2 zonoje (centrinė Kauno miesto verčių zona), bei esminę aplinkybę, kad 
vertintas objektas yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos  
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apsaugos zonoje, tačiau ši aplinkybė ginčijamame sprendime nėra įvertinta. VĮ Registrų 
centras rašte minimi objektai atsakovo nėra aptarti ir apibūdinti kaip galimi vertinto tur-
to analogai. 

10. Skunde taip pat teigiama, kad vertinimo objektas buvo 3 054,352 kv. m ploto 
administracinės patalpos, kurių nustatyta rinkos vertė – 23 304 000 Lt. Šių patalpų verčių 
išskaidymas į skirtinguose aukštuose esančių patalpų vertes yra išvestinis, t. y. pagrįstas 
viso objekto nustatyta verte. Todėl atsakovo teiginys, jog pareiškėjas kiekvieno objekto 
skirtingų dalių patalpų vertėms nustatyti privalėjo atskirai parinkti lyginamuosius objek-
tus, yra nepagrįstas. Minėtos patalpų dalys nėra savarankiški nekilnojamieji daiktai, ne-
turi atskirų unikalių numerių ir pan. Kadangi Metodikoje nėra nurodyta, kaip ir kiek 
išsamiai minėti objektai turėtų būti apibūdinami, atsakovo teiginiai, jog pareiškėjas ne-
visiškai aiškiai ir suprantamai apibūdino vertinto bei palyginamųjų objektų charakteris-
tikas bei skirtumus, taip pat nepagrįsti. Tokį pažeidimą atsakovas nustatė tik Ataskaitose 
2 ir 3. Tai leidžia daryti išvadą, jog Garbės teismas, Tarnybos išvadų turinį formaliai per-
keldamas į ginčijamo sprendimo tekstą, drausmės bylą išnagrinėjo šališkai, formaliai. 
Tų pačių aplinkybių ne tik vienoje, bet ir skirtingose bylose negalima įvertinti visiškai 
skirtingai.

11. Pareiškėjas skunde nesutiko, kad taikydamas naudojimo pajamų vertės meto-
dą, jis pažeidė Įstatymo reikalavimus, kadangi nepagrindė tam tikrų nustatytų reikšmių 
(bazinės kapitalizacijos normos, rizikos pataisos, investicijų valdymo pataisos, likvidumo 
pataisos, vertinamo turto nuomos mokesčio per mėnesį, tęstinumo vertės). Pareiškėjas 
paaiškinimuose dalį šių reikšmių pagrindė. Tik tam tikras kapitalizacijos normos sudė-
tines dalis – rizikos pataisą, investicijų valdymo pataisą ir žemo likvidumo pataisą – nu-
statė, naudodamas ekspertinį vertinimo metodą. Teigdamas, jog pareiškėjas nustatytų 
reikšmių nepagrindė, atsakovas nevertino minėtų paaiškinimų turinio. Atmesdamas pa-
reiškėjo paaiškinimus ar vertindamas juos kritiškai, su tuo siejamus argumentus, pareiš-
kėjo nuomone, atsakovas sprendime turėjo aptarti ir pagrįsti. Kadangi to padaryta nebu-
vo, pareiškėjo teigimu, su Ataskaitos 2 rengimu siejamus pareiškėjo veiksmus atsakovas 
vertino neobjektyviai.

12. Anot pareiškėjo, ginčijamame sprendime nepagrįstai nurodyta, kad rengdamas 
Ataskaitą 3, pareiškėjas pažeidė teisės aktų reikalavimus, kadangi ataskaitoje nebuvo nu-
rodyti vertinto turto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skirtumai, nepateikti 
taikomų koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai, nustatydamas turto rinkos vertę, pa-
reiškėjas naudojo informaciją ne apie įvykusius panašaus turto, su kuriuo lygintas vertin-
tas turtas, sandorių kainas, bet apie panašaus turto pasiūlos kainas. Ginčijamame spren-
dime nurodyti teisės aktų pažeidimai, kaip teigia pareiškėjas, siejami su apskaičiuotų ir 
taikytų pataisos koeficientų pagrindimu, taikant lyginamosios vertės metodą, ir palygi-
namųjų objektų skirtumų aptarimu, vertinto turto vertės apibūdinimu sąvokomis „gera“, 
„vidutinė“ ir pan., tam tikrų reikšmių, naudotų skaičiuojant turto vertę pagal pajamų 
vertės metodą, nustatymu. Pažeidimai, neva padaryti rengiant Ataskaitą 3, yra visiškai 
tapatūs ginčijamame sprendime nurodytiems pažeidimams, siejamiems su Ataskaita 2. 
Ataskaitos 2 ir 3, kaip ir Ataskaita 1, buvo parengtos glausta forma. Pareiškėjas, teikda-
mas išvadą dėl turto vertės, turėjo teisę nepateikti detalių skaičiavimų, pataisos koefi-
cientų reikšmių. Vis dėlto net ir vykdydamas tokio turinio užsakymą, pareiškėjas viso-
se trijose ataskaitose tam tikra apimtimi pateiktus skaičiavimus apibūdino ir pagrindė. 
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Be to, atsakovui pateiktuose paaiškinimuose pareiškėjas pateikė išsamius skaičiavimus, 
nurodė, kokius metodus naudojant, jie buvo atlikti, pagrįstos naudotos reikšmės. 
Pareiškėjas užsakovui pateikė tinkamą vertinimo rezultatą, dėl kurio sandorio šalys ir 
buvo susitarusios.

13. Pareiškėjas pažymėjo, kad Įstatymo ir Metodikos galiojimo metu, kai buvo 
parengtos visos trys ataskaitos, atsakovo institucija neegzistavo. Tuo metu veikusi ir 
Įstatyme nurodyta turto vertintojų ir turtą vertinančių įmonių veiklos valstybinė priežiū-
ros institucija – VšĮ Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas 
(toliau – ir Institutas) – vykdė funkcijas, numatytas Įstatymo 28 straipsnyje, tarp kurių 
nebuvo nurodyta galimybė traukti turto vertintojus drausminėn atsakomybėn. Atsakovas 
veikė ultra vires, kadangi sprendė dėl veiksmų, atliktų visai kitoje teisinėje aplinkoje, nei 
tai numatyta šiuo metu galiojančiame Įstatyme. Be to, atsakovas, patraukdamas pareiškė-
ją drausminėn atsakomybėn, taikė negaliojančias teisės normas, t. y. be teisinio pagrindo 
Įstatymo ir Metodikos nuostatas taikė atgaline data. Nors atsakovas nustatė, kad pareiš-
kėjo atsakomybė už Ataskaitos 3 parengimą negalima dėl suėjusio senaties termino, šioje 
dalyje drausmės bylos nenutraukė.

14. Atsakovas, Turto vertinimo priežiūros tarnyba, atsiliepime (I  t., b.  l.  63–82) 
skundą prašė atmesti.

15. Atsiliepime paaiškinta, kad unikalus, pasauliniu mastu pripažintas ir į 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas pastatas – Sporto rūmai – buvo ne-
pagrįstai lyginamas su daug mažesnio (200–300  proc.) ploto, skirtingos paskirties (ne 
sporto, o administracinės ir prekybos paskirties) pastatais, kurie nėra unikalūs ar įrašyti 
į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Pareiškėjo teiginys, jog lyginamosios vertės 
metodas leidžia lyginti nepalyginamus dalykus, jei jų skirtumai yra „išlyginami“ pataiso-
mis, atsakovo teigimu, yra nepagrįstas ir iškreipia šio vertinimo metodo esmę. Įstatymo 7 
straipsnio 1 punkte expressis verbis yra įtvirtintas reikalavimas vertinamą turtą lyginti tik 
su analogišku turtu, atsižvelgiant į nedidelius jų skirtumus. Be to, pats pareiškėjas Garbės 
teismo posėdyje pripažino, kad pasirinkti lyginamieji objektai nėra analogiški vertintam 
turtui. Metodikos 29 ir 33 punktų nuostatos skirtos tik nedideliems skirtumams įvertinti, 
tačiau vertinimo ataskaitoje turi būti pateikti šių koeficientų skaičiavimai. Pareiškėjo ar-
gumentas, jog Įstatymo 7 straipsnio 1 punkte suformuluota tik lyginamosios vertės me-
todo sąvoka, yra nepagrįstas – ši norma numato vertintojų pareigą atliekant vertinimą 
lyginamosios vertės metodu, vertinamą turtą lyginti tik su analogišku turtu, atsižvelgiant 
į nedidelius jų skirtumus.

16. Pasak atsakovo, pareiškėjo argumentas, jog Garbės teismas yra nenuoseklus, 
taip pat nepagrįstas. Tiek dėl Ataskaitos 1, tiek dėl Ataskaitos 2 konstatuotas Įstatymo  
7 straipsnio 1 punkto pažeidimas, kadangi vertintas turtas lygintas ne su analogišku 
turtu. Ataskaitoje 1 taikyti pataisų koeficientai yra nepagrįsti, t.  y. pažeistas Įstatymo  
23 straipsnio 2 dalies 10 punkto reikalavimas vertinimo ataskaitoje pagrįsti nustatytą ver-
tę ir Metodikos 33 punktas, numatantis pareigą vertinimo ataskaitoje pateikti koeficientų 
skaičiavimus. Ataskaitoje 2 pataisų koeficientai, įvertinantys vertinto turto ir lyginamų-
jų objektų skirtumus, iš viso nebuvo taikyti, o tai tik patvirtina, kad pareiškėjas minėtų 
objektų skirtumų net nevertino. Priešingai nei nurodo pareiškėjas, ginčijamame sprendi-
me neteigiama, kad objektų skirtumai gali būti išlyginami pataisomis, o tik atkreipiamas 
dėmesys, kad vertintojas visais atvejais turi atsižvelgti į vertinamo turto ir palyginamųjų 
objektų skirtumus.
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17. Atsiliepime teigiama, kad pareiškėjo teiginys, jog Garbės teismas neatsižvelgė 
į jo pateiktus skaičiavimus, yra nepagrįstas – Garbės teismas skyrė vieną iš švelniausių 
drausminių nuobaudų, nesusijusių su vertintojo veiklos ribojimu. Be to, turto vertės nu-
statymo pagrindimas ir koeficientų skaičiavimai turi būti pateikti vertinimo ataskaitoje. 
Nustatytos vertės pagrindimas, kai ataskaita jau parengta, ypatingai tada, kai priežiūros 
institucijos tikrina šią ataskaitą, atsakovo vertinamas kritiškai.

18. Pareiškėjo argumentas, kad glausta ataskaitos forma atleidžia nuo pareigos 
vertinimo ataskaitoje pagrįsti nustatytą vertę, atsiliepime taip pat laikomas nepagrįstu. 
Ataskaita 1 yra normalios apimties. Joje apie glaustą formą neužsimenama, nėra jokių 
nuorodų į Metodikos 80 ir 81 punktus. Metodikos 80 ir 81 punktai negali būti aiškina-
mi aukštesnės juridinės galios teisės aktui – Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punktui 
– prieštaraujančiu būdu. Be to, net ir glaustos formos vertinimo ataskaita turėjo atitikti 
Įstatymo 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus, o Metodikoje pateikiamas glaustos ap-
imties vertinimo ataskaitos apibūdinimas interpretuotinas, kaip vertinimo ataskaitos 
lakoniškumo ar kitokio formato pasirinkimas, tačiau ne kaip Įstatymo 23  straipsnyje 
nustatytų reikalavimų ataskaitos formai ir turiniui išimtis. Net ir glaustos apimties verti-
nimo ataskaitose turi būti pateikiama informacija, iš kurios būtų aišku, su kuo lyginamas 
vertinamas turtas, kokios ir kodėl taikomos lyginamųjų objektų pataisos.

19. Kaip nurodyta atsiliepime, Garbės teismas konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė 
Įstatymo 23  straipsnio 2 dalies 10 punktą, kadangi Ataskaitoje 1 nėra pagrįstos ekono-
minio nusidėvėjimo koeficientų reikšmės Sporto rūmams, betono plytelių dangai, basei-
nui ir garažui. Pareiškėjo teiginys, jog koeficientų skaičiavimų vertinimo ataskaitoje pa-
teikti nereikia, jei teisės aktai detaliai nereglamentuoja šių koeficientų skaičiavimų, yra 
nepagrįstas. Vertintojams suteikta laisvė pasirinkti koeficientų skaičiavimo būdus, tačiau 
Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punktas numato pareigą vertinimo ataskaitoje pateikti 
vertės pagrindimą, o Metodikos 41 punktas numato, kad nusidėvėjimo vertės skaičiavi-
mai turi būti pateikti turto įvertinimo ataskaitoje. Pareiškėjo argumentas, jog ekspertinis 
vertinimo būdas atleidžia nuo pareigos pateikti šiuo būdu apskaičiuotų koeficientų pa-
grindimą, taip pat nepagrįstas. Vertės nustatymas tokiu būdu, kai jos neįmanoma pati-
krinti, laikytinas nepagrįstu. Iš Ataskaitos 1 nėra galimybės suprasti, kaip pareiškėjas ap-
skaičiavo konkrečias nusidėvėjimo reikšmes, joje nenurodomos formulės, jų kintamieji, 
skaičiavimo sekos ar kitoks patikrinamas šių koeficientų pagrindimas. Garbės teismo po-
sėdyje pareiškėjas nurodė, kad ekonominis nusidėvėjimas „apskaičiuotas“ vizualiai – ma-
nant, jog vertintą pastatą užgožia kiti pastatai. Akivaizdu, kad toks ekonominio nusidėvė-
jimo koeficientas, kuris nagrinėjamu atveju aptariamo turto vertę mažina apie 3 mln. Lt, 
negali būti objektyviai patikrinamas, t. y. neįmanoma įsitikinti jo teisingumu. Pareiškėjo 
argumentas, jog mokomojoje–metodinėje medžiagoje pateikta bendro pobūdžio infor-
macija paneigia fundamentalų Įstatymo 23  straipsnio 2 dalies 10 punktu nustatytą rei-
kalavimą, taip pat yra nepagrįstas. Mokomoji–metodinė medžiaga nėra teisės aktas ar 
Įstatymą aiškinantis aktas.

20. Pasak atsakovo, Garbės teismas taip pat konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė 
Įstatymo 7 straipsnio 1 punktą, kadangi vertindamas garažų paskirties pastatą, jį lygino 
su prekybos ir administracinės paskirties pastatais, t. y. vertintą turtą lygino ne su ana-
logišku turtu. Pastato paskirtis yra esminis kriterijus, darantis įtaką jo panaudojimo ga-
limybėms ir vertei, kadangi nepaisant kitų jo savybių, „priartinančių“ garažų paskirties 
pastatą prie prekybos ar administracinio pastato, šie pastatai niekada nebus analogiški.
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21. Pareiškėjo teiginys, jog nuomos teisės prilyginimas nuosavybės teisei yra ga-
limas vien dėl to, jog lyginamosios vertės metodu vertinti nuomos teisę yra sudėtinga, 
kaip teigiama atsiliepime, yra teisiškai nereikšmingas, todėl neatleidžia nuo Įstatymo 
7 straipsnio 1 dalimi numatytos pareigos atliekant vertinimą lyginamosios vertės meto-
du, lyginti analogišką turtą. Nuomos teisė ir nuosavybės teisė skiriasi iš esmės, todėl jos 
negali būti sutapatinamos. Net sutikus su argumentu, jog nuomos teisė yra analogiška 
nuosavybės teisei, pareiškėjo pasirinkti lyginamieji objektai savo plotu nuo vertinto turto 
skiriasi dešimtimis ir net šimtais kartų, todėl akivaizdu, kad jie nėra analogiški, o jų skir-
tumai negali būti vertinami kaip nedideli. Ataskaitoje 1 visiškai nepagrįstos konkrečios 
lyginamųjų objektų sandorių kainų pataisų koeficientų reikšmės, darančios tiesioginę įta-
ką rinkos vertei. Pareiškėjo argumentas, jog Garbės teismas neatsižvelgė į Nacionalinius 
vertinimo standartus, neva leidžiančius nuomos teisę prilyginti nuosavybės teisei, yra tei-
siškai nereikšmingas. Nacionaliniai vertinimo standartai nėra teisės aktas. Be to, šie stan-
dartai ir neleidžia nuomos teisės prilyginti nuosavybės teisei. Nepagrįstas ir pareiškėjo 
argumentas, kad kitų vertintojų veiksmai pateisina pareiškėjo veiksmus.

22. Atsakovo teigimu, Garbės teismas konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Įstatymo 
23  straipsnio 2  dalies 10  punktą ir Metodikos 33 punktą, kadangi vertinant adminis-
tracines patalpas, Ataskaitoje 2 nėra pagrįstos taikytų lyginamųjų objektų kainų patai-
sų koeficientų reikšmės. Garbės teismas konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Įstatymo 
7 straipsnio 1 punktą, nes nustatant vertintų patalpų rinkos vertę, parinkti du lyginamie-
ji objektai, kurie nėra analogiški vertintam turtui, t. y. vertintas turtas – patalpos lygin-
tos su pastatais, prie kurių priskirti žemės sklypai. Pareiškėjo teiginys, jog lyginamųjų 
objektų pasirinkimas nagrinėjamu atveju buvo ribotas, todėl pasirinkti minėti objektai 
yra analogiški vertintam turtui, yra nepagrįstas – tai, kad lyginamųjų objektų pasirinki-
mas nebuvo didelis, nepaneigia Garbės teismo išvados, kad lyginamieji objektai (pastatai 
su žemės sklypais) nėra analogiški vertintoms patalpoms, nors ir parinkti iš riboto turto 
sandorių skaičiaus. Paaiškinimuose Tarnybai ir Garbės teismo posėdžio metu pareiškėjas 
pažymėjo, kad pagrindinis kriterijus, į kurį atsižvelgta parenkant lyginamuosius objektus, 
buvo turto vieta (verčių zona Nr. 15.2). Vertintojas paaiškino, kad verčių zonoje Nr. 15.2 
per 2010 m. sausio mėn.–2010 m. gruodžio mėn. laikotarpį buvo 4 komercinės paskirties 
pastatų (su žemės sklypais) / patalpų kompleksų pardavimai, todėl patalpų rinkos vertės 
skaičiavimams pasirinkti lyginamieji objektai – pastatai su žemės sklypais. Garbės teis-
mas atkreipė dėmesį į tai, jog priešingai nei teigė pareiškėjas, iš VĮ Registrų centro pa-
teiktos informacijos matyti, kad VĮ Registrų centro duomenų bazėje vertinto turto verčių 
zonoje (15.2) buvo pakankamai įregistruotų negyvenamųjų patalpų pirkimo–pardavimo 
sandorių (įregistruoti 6 pirkimo–pardavimo sandoriai, iš kurių – 3 negyvenamųjų patal-
pų pirkimo–pardavimo sandoriai). Pareiškėjas sutiko, jog patalpos ir pastatai su žemės 
sklypais yra skirtingi objektai, tačiau atlikdamas vertinimą, vis tik pasirinko minėtus 
objektus, o į aplinkybę, kad parinkti lyginamieji objektai savo savybėmis reikšmingai ski-
riasi nuo vertinto objekto, dėl ko šie objektai yra nesulyginami, visiškai neatsižvelgė.

23. Atsakovas nurodė, kad lyginamųjų objektų esminių charakteristikų aprašymas 
ir įvertinimas, tokiu būdu pagrindžiant šių objektų pasirinkimą, yra turto vertintojo, o ne 
Garbės teismo, pareiga.

24. Atsakovas taip pat paaiškino, kad ginčijamame sprendime nedaroma išvada, 
jog pareiškėjas privalėjo nustatyti kiekvienos vertintų patalpų dalies (aukšto) rinkos ver-
tę ir parinkti atskirus lyginamuosius objektus. Šiame sprendime nekonstatuojamas teisės 
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aktų reikalavimų pažeidimas už tai, kad nustatant kiekvienos vertintų patalpų dalies 
(aukšto) rinkos vertę, neparinkti atskiri lyginamieji objektai. Garbės teismas ginčijama-
me sprendime pažymėjo, kad vertinant administracines patalpas, nebuvo įvertinti ver-
tinto turto (pirmo, antro ir trečio aukšto patalpų) ir palyginamojo objekto Nr.  1 ploto 
skirtumai. Vertinto turto pirmo aukšto patalpų plotas yra 1 045,92 kv. m, antro aukšto 
– 1 061,58 kv. m, trečio aukšto – 946,85 kv. m, o pasirinkto palyginamojo objekto Nr. 1 
plotas – 5 766,72 kv. m. Šie skirtumai nebuvo įvertinti, ploto pataisos netaikytos. Garbės 
teismas, atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjas, atlikdamas patalpų vertinimą, nusprendė jas 
įvertinti išskaidant šių patalpų vertes pagal jų išsidėstymą skirtingose dalyse (aukštuose), 
pažymėjo, kad nustatant patalpų rinkos vertę, buvo pasirinktas skirtingų savybių (ploto) 
palyginamasis objektas, o šio objekto ir vertinto turto ploto skirtumai neįvertinti.

25. Atsakovo teigimu, pareiškėjas pažeidė ir Metodikos 33 punkto reikalavimą 
vertinimo ataskaitoje aiškiai ir suprantamai apibūdinti vertinto objekto ir palyginamųjų 
objektų charakteristikas bei skirtumus. Vertinto turto būklė Ataskaitoje 2 apibūdinama 
bendrinėmis sąvokomis „gera“, „geresnė nei vidutinė“, tačiau neaprašoma, kokiais požy-
miais ir kriterijais vadovaujantis nustatyta tokia patalpų būklė. Pareiškėjo teiginys, kad 
Metodikoje nėra nurodyta, kaip ir kiek išsamiai vertinamo turto ir palyginamųjų objek-
tų charakteristikos ir skirtumai turėtų būti apibūdinami, todėl pakanka minėtų objektų 
savybes ir skirtumus aprašyti bendrinėmis sąvokomis, taip pat nepagrįstas. Teisės aktai 
vertintojams suteikia laisvę pasirinkti kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant, turėtų būti nusta-
tomi ir apibūdinami vertinamo turto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skir-
tumai, tačiau tai nepanaikina Metodikos 33 punkte įtvirtinto imperatyvaus reikalavimo. 
Nors teisės aktuose nėra įtvirtinta privalomų kriterijų, minėtų veiksmų atlikimas yra sie-
jamas su vertintojo turima kvalifikacija ir profesine kompetencija. Ataskaitoje 2 vertin-
to objekto būklės charakteristikos apibūdintos bendrinėmis sąvokomis (gera, geresnė), 
kurios dažniausiai vartojamos įprastinėje socialinėje aplinkoje, jos nesuteikia vertinimui 
aiškumo ir konkretumo. Nors Garbės teismas ginčijamame sprendime dėl Ataskaitos  1 
pateikdamas išvadas dėl taikytų pataisų koeficientų pagrindimo, neaptarė vertinto tur-
to ir palyginamųjų objektų charakteristikų ir skirtumų išsamaus apibūdinimo aspekto, 
tai nereiškia, kad Garbės teismas neatsižvelgė į minėtų objektų charakteristikų ir skir-
tumų apibūdinimo minėtoje ataskaitoje klausimą ar vertino jį kitaip, nei Ataskaitos 2 ir 
Ataskaitos 3 atveju. Garbės teismas laikėsi vieningos pozicijos ir galutinėje išvadoje dėl 
Ataskaitos 1, kaip ir dėl Ataskaitos 2 bei Ataskaitos 3, konstatavo Metodikos 33 punkto, 
apimančio reikalavimą vertinimo ataskaitose aiškiai ir suprantamai apibūdinti vertinamo 
objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikas bei skirtumus, taip pat parodyti taiko-
mų koeficientų reikšmių ir kitus skaičiavimus, pažeidimą.

26. Atsiliepime taip pat paaiškinta, kad, kaip pažymėta skundžiamame sprendime, 
Ataskaitoje 2 nėra pagrįstos planuojamos pajamos ir diskonto norma, t. y. iš Ataskaitoje 
2 pateiktos informacijos nėra galimybės nustatyti, kaip apskaičiuotos konkrečios nuomos 
pajamos ir diskonto normos sudedamųjų dalių procentinės reikšmės. Pareiškėjo teiginys, 
kad Garbės teismas nevertino jo pateiktų paaiškinimų dėl vertės skaičiavimuose naudotų 
reikšmių nustatymo, yra nepagrįstas. Garbės teismas atsižvelgė į visus vertintojo pateik-
tus paaiškinimus, tačiau visa informacija turėjo būti pateikta Ataskaitoje 2. Paaiškinimų 
pateikimas gali turėti įtakos drausminės nuobaudos dydžiui, tačiau tai nepaneigia to, kad 
pareiškėjas nesilaikė Įstatyme nustatyto reikalavimo vertinimo ataskaitoje pateikti turto 
vertės nustatymo pagrindimą.
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27. Atsakovas taip pat paaiškino, kad kaip nurodyta skundžiamame sprendime, 
pareiškėjas pažeidė Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10  punktą ir Metodikos 33 punktą, 
kadangi vertindamas administracines patalpas, Ataskaitoje 3 nurodė nepagrįstas taiky-
tų lyginamųjų objektų kainų pataisų koeficientų reikšmes, taip pat neapibūdino vertin-
to objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikų ir skirtumų. Garbės teismas taip pat 
konstatavo, kad pareiškėjas nesilaikė Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimo, kadangi 
nustatydamas turto rinkos vertę, naudojo informaciją ne apie įvykusių panašaus turto, su 
kuriuo lygintas vertintas turtas, sandorių kainas, bet apie panašaus turto pasiūlos kainas. 
Pareiškėjo teiginys, kad nebuvo pakankamai duomenų apie analogiškų objektų faktinių 
sandorių kainas, nepagrįstas. Iš VĮ Registrų centro pateiktos informacijos matyti, kad VĮ 
Registrų centro duomenų bazėje buvo įregistruotų (vertintų administracinės paskirties 
patalpų atžvilgiu) pirkimo–pardavimo sandorių, todėl tokiu atveju, kai rinkoje yra įvy-
kę pakankamai analogiškų arba panašių sandorių, skaičiavimuose turėtų būti naudojami 
duomenys apie įvykusius sandorius. Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje aiškiai ir imperatyviai 
nustatyta, kad turto vertė gali būti nustatoma pagal pirkimo–pardavimo sandorius, turto 
sukūrimo (atkūrimo) sąnaudas, įsigijimo kaštus, pajamas, gaunamas naudojant turtą. Tai 
yra baigtinis sąrašas, kuriame nenumatyta galimybė turto vertę nustatyti, naudojant duo-
menis apie pasiūloje esančius objektus. Minėtą Įstatymo nuostatą detalizuoja Metodikos 
26 punktas, kuriame nurodyta, kad nustatant turto vertę rinkoje, palyginamos panašių 
turto objektų sandorių kainos, atsižvelgiant į vertinamo objekto ir analogų skirtumus. 
Vertintojas, siekdamas įsitikinti naudojamų duomenų teisingumu, turi atlikti visapusiš-
ką duomenų apie panašius objektus analizę, t. y. analizuoti ne tik duomenis apie įvyku-
sius panašių objektų pirkimo–pardavimo sandorius, bet taip pat ir apie pasiūloje esan-
čius objektus (Metodikos 27  p.). Tačiau tais atvejais, kai rinkoje yra įvykę pakankamai 
analogiškų arba panašių sandorių, vertintojas skaičiavimuose turėtų naudoti duomenis 
apie įvykusius sandorius. Pareiškėjas, parinkdamas lyginamuosius objektus, vertino tik 
vieną aplinkybę – tai, kad vertintas turtas yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros 
vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje, tačiau visiškai neatsižvelgė į kitas reikšmin-
gas savybes, t. y. paskirtį, plotą ir pan. Pareiškėjo parinktų palyginamųjų objektų paskirtis 
(prekybos, paslaugų) skiriasi nuo vertinto turto paskirties (administracinė). Taip pat ver-
tinto turto ir lyginamųjų objektų plotas skiriasi 2, 3 ir net 4 kartus. Ataskaitoje 3 pateikta 
informacija neatspindi ypatybės, kad visi pasirinkti lyginamieji objektai yra nekilnojamų-
jų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Ši, pareiškėjo nuomone, esminė 
palyginamųjų objektų ypatybė Ataskaitoje 3 visiškai neminima, neaptarta šios aplinkybės 
įtaka vertinto turto rinkos vertės nustatymui. Nei Tarnyba, nei Garbės teismas neverti-
na ataskaitose nustatyto vertės dydžio, tačiau jei Ataskaitoje 3 vertės skaičiavimams būtų 
naudoti duomenys apie įvykusius sandorius, galutinė vertinto turto rinkos vertė skirtųsi 
nuo Ataskaitoje 3 nustatytos turto rinkos vertės.

28. Pareiškėjo teiginys, kad ginčijamame sprendime konstatuodamas Įstatymo  
6 straipsnio 4  dalies pažeidimą, kuris Tarnybos išvadoje nenurodytas, Garbės teismas 
suvaržė jo teises drausmės bylos nagrinėjimo metu gintis nuo šios kaltinimo dalies, at-
sakovo teigimu, nepagrįstas. Pareiškėjui buvo suteikta galimybė Garbės teismo posėdžio 
metu pateikti paaiškinimus dėl lyginamųjų objektų pasirinkimo ir šia teise jis pasinaudo-
jo. Aplinkybė, jog nustatydamas turto rinkos vertę, pareiškėjas naudojo informaciją ne 
apie įvykusių panašaus turto, su kuriuo lygintas vertintas turtas, sandorių kainas, bet apie 



450

I. Administracinių teismų praktika

panašaus turto pasiūlos kainas, Tarnybos išvados dėl Ataskaitos 3 rengimo metu nebuvo 
žinoma, o paaiškėjo tik 2014 m. sausio 30 d. vykusio Garbės teismo posėdžio metu.

29. Dėl pareiškėjo teiginio, kad ataskaitų rengimo metu turto vertintojų priežiūrą 
atliekantis Institutas neturėjo įgaliojimų spręsti klausimo dėl vertintojų veiksmų, atsako-
vas pažymėjo, kad vadovaujantis ataskaitų parengimo metu galiojusio Įstatymo (galioju-
sio iki 2012 m. gegužės 1 d.) 28 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Institutas, kuris 2012 m. ge-
gužės 1 d. buvo pertvarkytas į Tarnybą (pasikeitė tik teisinė forma ir pavadinimas), turėjo 
teisę išduoti, panaikinti, pratęsti, sustabdyti turto vertintojų kvalifikacijos pažymėjimus 
ir panaikinti jų sustabdymą, taigi – svarstyti klausimą, ar vertintojas pažeidė jo veiklą 
reglamentuojančius teisės aktus. Turto vertintojo pažymėjimo galiojimas panaikinamas, 
jeigu turto vertintojas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius 
turto vertintojų veiklą ir (arba) Turto vertintojų profesinės etikos kodeksą. Tai patvirti-
no Instituto darbuotojas savo išvadoje, teikiamoje instituto tarybai kartu su siūlymu pa-
naikinti turto vertintojo pažymėjimo galiojimą. Taigi, priešingai nei nurodo pareiškė-
jas, ir iki 2012 m. gegužės 1 d. Institutas, kuris 2012 m. gegužės 1 d. buvo pertvarkytas į 
Tarnybą, turėjo teisę svarstyti klausimą, ar turto vertintojas pažeidė jo veiklą reglamen-
tuojančius teisės aktus (visų pirma Įstatymo ir Metodikos reikalavimus). Tarnyba vertino 
ataskaitas pagal teisės aktų, galiojusių ataskaitų parengimo metu, reikalavimus, o draus-
minė atsakomybė pareiškėjui taikyta pagal naujos Įstatymo redakcijos (galiojančios nuo 
2012 m. gegužės 1 d.) nuostatas, kadangi jos numato švelnesnę atsakomybę, taip nepa-
žeidžiant lex retro non agit principo. Drausmės byla dėl Ataskaitos 3 negalėjo būti nu-
traukta, kadangi vadovaujantis Įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 1 d.)  
29 straipsnio 6 dalimi, drausmės byla nutraukiama tik tuo atveju, kai nagrinėjant turto 
arba verslo vertintojo drausmės bylą, nenustatoma turto vertinimą reglamentuojančių 
teisės aktų nuostatų pažeidimų. Teiginys, kad iš ginčijamame sprendime pateiktos infor-
macijos susidaro įspūdis, jog pareiškėjui drausminė nuobauda – papeikimas – paskirta 
už veiksmus, atliktus rengiant visas tris ataskaitas, yra nepagrįstas. Garbės teismas gin-
čijamame sprendime nurodė, kad nors nustatyti pažeidimai rengiant visas ataskaitas, 
tačiau vertintojo drausminė atsakomybė už veiksmus rengiant Ataskaitą 3 nėra galima, 
kadangi jie atlikti daugiau nei prieš 3 metus (ataskaita parengta 2010 m. gruodžio 22 d.).

II.

30. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartimi 
(V t., b. l. 25–46) bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, Vilniaus 
apygardos administracinis teismas priėmė skundžiamą 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendi-
mą (V t., b. l. 74–85), kuriuo pareiškėjo G. Š. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

31. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamu Garbės teismo sprendi-
mu pareiškėjui buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas. Ginčijamame spren-
dime nurodyta, kad pareiškėjas parengė tris turto vertinimo ataskaitas, nesilaikydamas 
Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies ir 7 straipsnio 1 punkto, 23 straipsnio 2 dalies, taip pat 
Metodikos 33 punkto nuostatų. Pirmosios instancijos teismo teigimu, kadangi ginčijamo 
sprendimo priėmimo metu buvo suėjęs atsakomybės už įvykdytus pažeidimus, rengiant 
Ataskaitą 3, terminas, Garbės teismas nuobaudą pareiškėjui skyrė tik už pažeidimus, 
įvykdytus rengiant Ataskaitą 1 ir Ataskaitą 2. Atsižvelgęs į tai, pirmosios instancijos teis-
mas ginčijamo sprendimo dalies dėl Ataskaitos 3 nevertino.
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32. Pasisakydamas dėl pareiškėjo lyginimui pasirinktų objektų, pirmosios instanci-
jos teismas vadovavosi ginčo santykiams taikytinos redakcijos Įstatymo 6 straipsnio 4 da-
limi, 7 straipsnio 1 dalimi, 23 straipsnio 2 dalimi, Metodikos 30 ir 33 punktais, taip pat 
aktualia teismų praktika.

33. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad lyginimui pasirinktų objektų plotai 
reikšmingai skiriasi nuo Ataskaitoje 1 vertinto objekto ploto. Taip pat skiriasi vertinto 
objekto ir lyginamųjų objektų paskirtis, šių objektų statybos metai – Sporto rūmų staty-
bos pabaigos metai yra 1973 m., o lyginti objektai baigti statyti 2004–2007 m. Pirmosios 
instancijos teismas sprendė, kad skyrėsi Ataskaitoje 1 vertinto garažo ir palyginimui pa-
rinktų objektų paskirtis. Vertinant nuomos teisę į žemės sklypą, remtasi kitų žemės skly-
pų nuosavybės teisių pirkimo–pardavimo sandorių kainomis. Ataskaitoje 2 vertinant 
administracines patalpas, du iš trijų lyginimui pasirinktų sandorių buvo dėl pastatų su 
žemės sklypu, o į vertinto objekto sudėtį žemės sklypas nepatenka. Pirmosios instanci-
jos teismo vertinimu, ataskaitose nurodyti lyginamieji objektai nebuvo analogiški vertin-
tiems objektams, dalis objektų skirtumų yra labai dideli, todėl vien tai leido konstatuo-
ti netinkamą lyginamųjų objektų pasirinkimą. Pareiškėjo argumentą, kad rinkoje nėra 
tokių pačių objektų, pirmosios instancijos teismas nelaikė pagrįstu, kadangi vertintus 
objektus lyginant su neanalogiškais objektais, nebuvo tinkamai pagrindžiamos pataisos 
koeficientų reikšmės. Prieita prie išvados, kad lyginamasis vertės nustatymo metodas 
ataskaitose pritaikytas netinkamai, todėl ginčijamame sprendime pagrįstai konstatuota, 
jog atliekant turto vertinimą, buvo pažeisti Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies, 7 straipsnio bei 
Metodikos 33 punkto nuostatų reikalavimai.

34. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad turto vertinimo ataskaito-
se pateikiamas turto vertės nustatymo pagrindimas turi būti aiškus ne tik pačiam turto 
vertintojui, bet ir asmenims, kuriems šios ataskaitos skirtos. Turi būti pateikti tikslūs ir 
aiškūs skaičiavimai, kad siekiant nustatyti, ar teisingai buvo apskaičiuotas pataisos koe-
ficientas, būtų galima patikrinti duomenis, kurių pagrindu skaičiavimai atlikti. Išsamaus 
turto vertės nustatymo pagrindimo nepateikimas leidžia abejoti pateiktų duomenų pa-
grįstumu ir objektyvumu. Teismų praktikoje reikalavimo pateikti tokių koeficientų reikš-
mių pagrindimą nesilaikymas buvo ne kartą pripažintas, kaip užtraukiantis drausminę 
atsakomybę. Pirmosios instancijos teismo nustatyta, kad ataskaitose nėra pateiktas patai-
sos koeficientų reikšmių pagrindimas, nenurodyti nei konkretūs paskaičiavimai, formu-
lės, nei kriterijai, pagal kuriuos šių koeficientų reikšmės buvo apskaičiuotos. Atsižvelgęs į 
tai, kad pagal Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punktą, iš esmės tokie patys reikalavimai 
taikomi ir pajamų vertės metodui, kuris buvo naudotas vertinant Ataskaitoje 2 nurodytą 
turtą, šioje ataskaitoje nėra pateikiami jokie skaičiavimai, kuriais nustatyta bazinė kapita-
lizacijos norma, rizikos pataisa, investicijų valdymo pataisa, likvidumo pataisa, vertina-
mo turto nuomos mokestis, tęstinumo vertė. Dėl to, pirmosios instancijos teismo nuo-
mone, nėra galimybės patikrinti gautų rezultatų pagrįstumo.

35. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad ataskaitos parengtos įprasti-
ne forma, nepasinaudojant Metodikos 80–84 punktuose numatyta galimybe turto įverti-
nimą pateikti žiniaraštyje, turto vertės nustatymo pažymoje (sertifikate), turto apžiūrėji-
mo ir įvertinimo akte arba žiniaraštyje ir aiškinamajame rašte. Atsižvelgus į tai, atmestas 
pareiškėjo argumentas, jog nepateikdamas skaičiavimų, jis siekė įgyvendinti kliento pa-
geidavimą, jog ataskaita būtų glausta. Kadangi nėra galimybės patikrinti, ar koeficien-
tai ataskaitose apskaičiuoti teisingai, tai kelia pagrįstas abejones dėl pateiktų duomenų  
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pagrįstumo ir objektyvumo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjas pa-
žeidė Įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje ir Metodikos 33 punkte numatytą reikalavimą pa-
grįsti nustatytą turto vertę.

36. Pareiškėjo teiginys, kad ginčijamas sprendimas yra nenuoseklus, pirmosios 
instancijos teismo sprendime atmestas, kadangi Garbės teismas, pasisakydamas dėl visų 
turto vertinimo ataskaitų, nurodė, jog lyginamų objektų charakteristikos turi sutapti. 
Leistini tik tokie skirtumai, kurie nėra reikšmingi. Be to, pirmosios instancijos teismo 
nuomone, net nustačius tam tikrą nenuoseklumų ginčijamame akte ar viešojo adminis-
travimo subjekto praktikoje, tai nėra savaime pareiškėjo atsakomybę šalinantis veiksnys, 
kai yra nustatyti visi būtinieji teisės pažeidimo sudėties požymiai.

37. Anot pirmosios instancijos teismo, ginčijamame sprendime nenurodyta, kad 
Ataskaitoje 2 vertintas objektas turėjo būti vertinamas dalimis. Garbės teismas tik nuro-
dė, kad Ataskaitoje 2 nurodyti lyginamieji objektai buvo parduoti dalimis, o pareiškėjas 
atsižvelgė į visų šių dalių kainų sumą, todėl tai sukėlė abejones dėl turto vertės nustatymo 
pagrįstumo.

38. Dėl atsakovo veiksmų ultra vires pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 
iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojęs Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas turto ver-
tintoją įpareigojo vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, Turto vertintojo profesinės 
etikos kodeksu, sąžiningai ir rūpestingai atlikti pareigas, profesionaliai atlikti vertinimą. 
Drausminės atsakomybės pagrindas buvo įtvirtintas Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 
punkte, kuris nukreipė į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. balandžio 29 d. 
įsakymu Nr.  1K-114 patvirtintas Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, 
galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisykles. Šių taisyklių 20.3 punkte buvo nustaty-
ti Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto įgaliojimai panai-
kinti turto vertintojo pažymėjimo galiojimą, jeigu turto vertintojas pažeidžia Lietuvos 
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius turto ir / arba verslo vertinimą arba turto 
vertintojų veiklą, ir tai patvirtina galiojančios teismų nutartys, sprendimai, nuospren-
džiai, arba Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius turto vertintojų veiklą, 
bei Turto vertintojo profesinės etikos kodeksą ir tai, remdamasis dokumentais pagrįstais 
asmenų skundais, patvirtina Instituto atsakingas darbuotojas savo išvadoje, teikiamoje 
Instituto tarybai kartu su siūlymu panaikinti turto vertintojo pažymėjimo galiojimą. Tai 
reiškia, kad rengdamas ataskaitas, pareiškėjas galėjo numatyti, jog už netinkamą jų rengi-
mą gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn, todėl tai, kad šią procedūrą tuo metu 
vykdė kita įstaiga, neturi įtakos pareiškėjo lūkesčiams. Pareiškėjui pritaikyta nuobauda 
yra švelnesnė už tą, kuri numatyta ginčo ataskaitų rengimo metu galiojusiame teisinia-
me reguliavime, todėl pareiškėjo teiginys, kad šios redakcijos Įstatymas turto vertintojo 
drausminės atsakomybės nenumatė, pirmosios instancijos teismo sprendime atmestas. 
Kadangi pareiškėjo teisinė padėtis, lyginant su galima turto vertintojo atsakomybe pagal 
iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojusią Įstatymo redakciją, nepablogėjo, pirmosios instancijos 
teismas konstatavo, kad lex retro non agit principas pažeistas nebuvo.

39. Vertindamas paskirtos nuobaudos pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas va-
dovavosi konstituciniu proporcingumo principu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktika bylose dėl tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo, Įstatymo 29 straipsnio 
4 dalimi ir pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje vertinamoms ataskaitoms būdingi trūku-
mai teismų praktikoje nuosekliai pripažįstami kaip užtraukiantys griežtesnę atsakomybę, 
nei pritaikyta nagrinėjamu atveju, todėl sprendė, kad paskirta nuobauda yra proporcinga.



453

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

III.

40. Pareiškėjas G. Š. pateikė apeliacinį skundą (V t., b. l. 89–101), kuriame Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2015  m.  rugpjūčio  20  d. sprendimą prašo panaikin-
ti ir priimti naują sprendimą – Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2014 m. sau-
sio 30 d. sprendimą Nr. GT-7(14)-S panaikinti. 

41. Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės labai panašiais argumentais, kaip 
ir skundas pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodytini šie apeliacinio skundo 
argumentai:

41.1. Garbės teismo ir pirmosios instancijos teismo padarytos išvados siejamos 
su tuo, jog pareiškėjas, parinkdamas palyginimui skirtus objektus, pažeidė Įstatymo  
7 straipsnio 1 punktą, tačiau ginčijamame sprendime nurodyta, kad pareiškėjas netinka-
mai taikė ir kitus du Įstatymo 7 straipsnyje nurodytus turto vertinimo metodus: atkuria-
mosios vertės (kaštų) metodą, rengiant Ataskaitą 1; ir naudojimo pajamų vertės metodą, 
rengiant Ataskaitą 2, bet jokie Įstatymo 7 straipsnio 2 ir (ar) 3 punktų pažeidimai pareiš-
kėjui neinkriminuoti.

41.2. Turto vertintojui yra suteikta diskrecija ne tik pasirinkti tam tikrus turto ver-
tinimo metodus, bet ir lyginamuosius objektus. Nei Įstatymas, nei Metodika neįtvirtina 
jokių kriterijų, nustatančių iki kokios skirtingų požymių visumos (ribos) parinktas lygi-
namasis objektas vertinamas, kaip ne pernelyg „nutolęs“ nuo vertinamo objekto, o ko-
kiais atvejais esamų skirtumų „kritinė masė“ jau bus tokia, kad parinkto objekto jau ne-
bus galima palyginti su vertinamu turtu, net ir pritaikius pataisos koeficientus.

41.3. Vertindamas pastatą Sporto rūmus, pareiškėjas parinko savo savybėmis kiek 
galima šiam objektui artimesnius palyginamuosius objektus, taikė pataisos koeficientus. 
Pastatų naudojimo tikslas bei statybos metai negali būti laikomi esminiais palyginamų 
objektų skirtumais, neleidžiančias taikyti lyginamosios vertės metodo.

41.4. Pirmosios instancijos teismui nenurodžius, su kokiais objektais turėjo būti ly-
ginama sklypo nuomos teisė, negali būti laikoma, kad pareiškėjo parinkti palyginamieji 
objektai buvo netinkami. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepaaiškino, kuo pas-
tatas su žemės sklypu, kaip lyginamasis objektas, skiriasi nuo pastato be žemės sklypo. 
Iš Ataskaitos 2 matyti, jog žemės sklypas į lyginamojo objekto vertę ir plotą vertinimo 
metu įskaičiuoti nebuvo, o vertintas pastatas buvo lyginamas su pastatais be žemės skly-
pų. Lyginamąjį metodą pareiškėjas taikė, kadangi Metodikos 22 punkte numatyta pareiga 
turto vertės skaičiavimą atlikti keliais metodais arba taikyti įvairių metodų kombinaciją. 
Galutinė visų vertintų objektų rinkos vertė Ataskaitoje 1 nustatyta ne lyginamuoju, o at-
kuriamosios vertės metodu, Ataskaitoje 2 – naudojimo pajamų metodu. Pareiškėjas tokį 
pasirinkimą Ataskaitoje 1 kaip tik ir grindė tuo, jog dėl vertinto objekto išskirtinumo, šio 
turto rinkos vertę tiksliau nustatyti taikant atkuriamosios vertės, o ne lyginamąjį metodą. 
Lyginamosios vertės metodo taikymas vertintinas kaip tam tikra iliustracija, parodanti, 
kad kitas pasirinktas metodas yra tinkamesnis. Kiti vertintojai pastatą Sporto rūmus ir su 
šiuo statiniu siejamų objektų vertę nustato tokiu pat būdu.

41.5. Drausminę atsakomybę užtraukia tik kalti asmens veiksmai, kuriais, be kita 
to, pažeidžiami tam tikri objektai – valstybėje saugomi gėriai, t. y. jiems sukeliamos nei-
giamos pasekmės. Pareiškėjo veiksmai, taikant lyginamąjį metodą, neturėjo įtakos galu-
tiniam turto vertės nustatymo rezultatui, ataskaitų teisingumui, neklaidino jų vartotojų, 
todėl negali užtraukti drausminės atsakomybės pareiškėjui.
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41.6. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad Garbės teismas teisingai konstata-
vo, jog atliekant turto vertinimą, buvo pažeistos ir Įstatymo 6  straipsnio 4 dalies nuos-
tatos, yra nepagrįsta, kadangi šios normos pažeidimas pareiškėjui apskritai nebuvo 
inkriminuotas.

41.7. Atsakovas praktiškai nenurodė jokių argumentų, kad pareiškėjas, rengdamas 
ataskaitas, nepateikė turto vertę pagrindžiančių skaičiavimų. Nesant konkretaus teisinio 
reguliavimo, kaip ir kokiu būdu, kokia apimtimi vertintojas privalo nustatyti bei pagrįsti 
skaičiavimams atlikti naudotus pataisos koeficientus, kitas reikšmes, negalima vertintojo 
pasirinkto turto vertės nustatymo būdo vertinti kaip neteisingo ir nepagrįsto. Rengdamas 
ataskaitas, pareiškėjas naudojo jo paties sukurtą ir jo moksliniuose leidiniuose publikuotą 
metodą, paremtą aukštosios taikomosios matematikos žinių taikymu, turto vertę grindė 
visais jose nurodytais taikytais metodais.

41.8. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismo prašė iškviesti ekspertą, kuris, pa-
sitelkęs aukštosios matematikos žinias, galėtų įvertinti pareiškėjo veiksmus ir taikytus 
metodus, pasisakytų dėl galimybės tokio pobūdžio skaičiavimus supaprastinti taip, kad 
jie būtų suprantami bet kuriam asmeniui. Su pareiškėjo sukurto metodo taikymu sieja-
mi skaičiavimai ataskaitose pateikti lentelių, grafikų, paaiškinimų forma. Atsižvelgdamas 
į Tarnybos reikalavimus pateikti paaiškinimus, kaip buvo nustatoma ataskaitose vertinto 
turto vertė, kokie skaičiavimai atlikti, vertintojas šią pareigą vykdė ir papildomai paaiški-
no jo atliktiems skaičiavimams taikytą metodą, tai iliustruodamas papildomais komenta-
rais ir atliktų skaičiavimų pateikiamu išplėstiniu paaiškinimu. Byloje pareiškėjas jau teikė 
pavyzdį, kaip buvo apskaičiuotos ir pavaizduotos tam tikros Ataskaitoje 2 vertinto turto 
vertei pagrįsti naudotos reikšmės, tačiau pirmosios instancijos teismas dėl to nepasisa-
kė. Iš šio pavyzdžio akivaizdu, kad siekiant įvertinti pareiškėjo taikyto metodo esmę ir jo 
pagrindu atliktų skaičiavimų prasmę, skaičiavimų pakankamumą, nustatytus galutinius 
skaičiavimų rezultatus, būtina turėti specialių žinių taikomosios matematikos srityje, vien 
teisinių žinių tam nepakanka. Pirmosios instancijos teismas, nepasinaudojęs specialisto 
pagalba, negalėjo įvertinti pareiškėjo pateiktų skaičiavimų. 2012 metų Europos vertinimo 
standartų 5 standarto (EVS 5) 4.1.5 punkto reikalavimui, jog ataskaita turi būti supran-
tama, negalima suteikti perdėtos reikšmės, kadangi ataskaita asmeniui bus suprantama 
tada, kai susipažinęs su jos turiniu, jis galės suvokti, koks turtas ir kokiu tikslu, kokiais 
atvejais, kokiais metodais jis vertintas, kokia turto vertė nustatyta.

41.9. Neaišku, kodėl pirmosios instancijos teismas kvestionavo pareiškėjo veiksmus, 
susijusius su naudojimo pajamų vertės metodo taikymu. Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas 2015 m. balandžio 8 d. nutartyje, kuria ši byla buvo grąžinta pirmosios instanci-
jos teismui nagrinėti iš naujo, buvo vertinama tik tai, kaip ankstesniame pirmosios instan-
cijos teismo sprendime taikytas ir aiškintas Įstatymo 7 straipsnio 1 punktas ir Metodikos 
33 punktas, susiję su lyginamosios vertės metodo naudojimu. Dėl naudojimo pajamų ver-
tės ir atkuriamosios vertės metodų taikymo bei jų pagrindu atliktų turto vertės skaičiavimų 
pirmosios instancijos teismas neturėjo pasisakyti kitaip, nei buvo pasisakyta Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismas 2015 m. balandžio 8 d. nutartyje.

41.10. Pareiškėjas tam tikras skaičiavimuose taikytų koeficientų reikšmes nustatė 
ekspertiniu būdu. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas daugiausiai pasisakė dėl ekonomi-
nio nusidėvėjimo koeficiento (Ataskaita 1) nustatymo būdo, t. y. jog šis dydis nebuvo pa-
grįstas išsamiais skaičiavimais. Tačiau šis dydis, remiantis Metodikos 48  punktu, kitaip 
nei ekspertiniu būdu negali būti nustatomas. Iki šiol nėra parengta jokių teisės normų 
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ar metodinių nurodymų dėl minėtų koeficientų skaičiavimo kitu būdu. Tokios pozicijos 
šiuo klausimu laikosi ir kai kurie bylą Garbės teisme nagrinėję šio teismo nariai.

41.11. Garbės teismo 2012 m. spalio 9 d. sprendime Nr. GT-7(12)-S, priimtame dėl 
pareiškėjo veiksmų, taip pat buvo nustatyta, kad jis, rengdamas ataskaitas, kaip reikalauja 
Metodikos 33 ir 85 punktai, neparodė taikomų pataisos reikšmių skaičiavimų, vertinto 
turto vertės skaičiavimų ir skaičiavimų palyginimų, tačiau pareiškėjui drausmės bylos na-
grinėjimo metu pateikus paaiškinimus, byla buvo nutraukta, grindžiant tuo, kad „nors 
vertintojas neįgyvendino tam tikrų Įstatymo ir Metodikos nuostatų rengdamas Ataskaitą, 
tačiau tiek Tarnybai teiktuose paaiškinimuose, tiek posėdžio metu jis paaiškino veiks-
mus, atliktus nustatant turto vertę“. Nagrinėjamu atveju tokie patys vertintojo veiksmai 
rengiant ataskaitas atsakovo įvertinti jau visiškai kitaip, t. y. kaip fundamentalių reikala-
vimų nesilaikymas, nors šiuo atveju, kaip ir pirmuoju, vertintojas pateikė išsamius paaiš-
kinimus. 2015 m.  rugpjūčio 12 d. teismo posėdžio metu, atsakydama į klausimą, kodėl 
pareiškėjo veiksmai teikiant paaiškinimus atsakovui ir šių paaiškinimų turinys, teisinė 
reikšmė dviem minėtais atvejais buvo įvertinti skirtingai, atsakovo atstovė paaiškino, jog 
pareiškėjo teiktų paaiškinimų, susijusių su turto vertės nustatymui taikytu metodu, ren-
giant šioje byloje nagrinėjamas ataskaitas, tiesiog nesuprato.

41.12. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ataskaitos nėra 
glaustos formos. Nei Įstatymas, nei Metodika nenustato vertintojui pareigos apie ren-
giamos ataskaitos formą pažymėti pačioje ataskaitoje. Iš ataskaitose esančių dokumentų 
kiekio, apimties, turinio matyti, kokios formos ataskaita buvo rengta. Neaišku kurioje 
glaustos formos ataskaitos dalyje vertintojas privalo pateikti turto vertės nustatymo pa-
grindimą. Kaip matyti iš Metodikos 81 punkto, vienintelis dokumentas, kuriame ver-
tintojas aprašo atliekamus vertinimo veiksmus, yra trumpas aiškinamasis raštas. Šiame 
Metodikos punkte nėra detalizuota, kaip plačiai ir išsamiai vertintojas turi pagrįsti turto 
vertę ir kokio išsamumo su tuo sietinus skaičiavimus tokios formos ataskaitoje pateikti. 
Sisteminiu būdu vertinant Metodikos 81 ir 85 punktus, matyti, jog vertės nustatymo pa-
grindimui šių dviejų formų ataskaitose keliami skirtingi reikalavimai. Pareiškėjas, reng-
damas visas tris ataskaitas, savo sukurto originalaus metodo pagalba nustatė vertinto tur-
to rinkos vertę, aprašė taikytus metodus ir pagrindė skaičiavimus, todėl bet kuriuo atveju 
nėra pagrindo abejoti, jog įvykdė pareigą pateikti vertės nustatymo pagrindimą, kurio 
pakaktų ne tik glaustos, bet ir normalios formos ataskaitoms.

IV.

42. Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepime į apeliacinį skundą 
(V t., b. l. 107–118) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. 
sprendimą prašo palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas 
grindžiamas šiais argumentais:

42.1. Įstatymo 2 straipsnio 8 dalis numato, kad atlikdami vertinimą vertintojai pri-
valo vadovautis Įstatymo 7 straipsnyje nurodytais metodais. Įstatymo sąvokos apibrėžia-
mos 2 straipsnyje „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“, todėl Įstatymo 7 straipsnyje „Turto 
vertinimo metodai“ pateikiamos ne sąvokos, o pareigos, kurias privalu vykdyti atliekant 
vertinimą tam tikru vertinimo metodu. Įstatymo 7 straipsnio 1 punktas numato pareigą 
atliekant vertinimą lyginamosios vertės metodu, vertinamą turtą lyginti tik su analogišku 
turtu, atsižvelgiant į nedidelius jų skirtumus.
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42.2. Pareiškėjas, taikydamas atkuriamosios vertės bei naudojimo pajamų ver-
tės metodus, padarė pažeidimus, susijusius su vertės pagrindimo pateikimu ataskaitose, 
todėl Garbės teismas pagrįstai konstatavo, kad buvo nesilaikyta Įstatymo 23  straipsnio 
2 dalies 10 punkto, o ne Įstatymo 7 straipsnio 2 bei 3 punktų nuostatų.

42.3. Pagal Įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, vertintojas negali savo nuožiūra pasirinkti 
bet kokį vertinimo metodą. Kiekvienu atveju vertintojas turi atsižvelgti į visas vertinimui 
svarbias aplinkybes ir įvertinti, ar atitinkamas vertinimo metodas yra tinkamas vertinti 
konkretų turtą. Lyginamosios vertės metodas neleidžia lyginti nepalyginamų dalykų, jei 
jų skirtumai yra „išlyginami“ pataisomis. Toks pareiškėjo teiginys iškreipia šio vertinimo 
metodo esmę. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog skirtinga objektų naudojimo paskirtis 
nėra esminis kriterijus vertinant turtą. Objekto paskirtis yra savybė, kuri turi esminės įta-
kos objekto rinkos vertei.

42.4. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad Tarnyba jam siūlo palyginimui rinktis 
objektus, kurių plotas nuo Ataskaitoje 2 vertintų patalpų ploto skiriasi dešimtimis kartų. 
Nepagrįstai pareiškėjas teigia ir tai, kad teismui nenurodžius, su kokiais objektais turėjo 
būti lyginama vertinta žemės sklypo nuomos teisė, jo parinkti palyginamieji objektai yra 
tinkami. Nei Garbės teismas, nei administracinis teismas negali patarti vertintojui, ku-
riuos objektus reikėtų rinktis konkretaus vertinimo atveju. Nacionaliniai vertinimo stan-
dartai nepatenka į Įstatymo 21 straipsnyje nurodytų šaltinių, kuriais vadovaujantis atlie-
kamas vertinimas, apimtį. Pareiškėjas klaidingai teigia, kad Ataskaitoje 2 vertintas turtas 
yra pastatas, nes tai yra administracinės patalpos, kurias pareiškėjas lygino su pastatais, 
kuriems priklauso žemės sklypai.

42.5. Jokiame teisės akte nenumatyta, kad visais atvejais privalu taikyti du vertini-
mo metodus. Pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 punktą, lyginamosios vertės metodas netaiko-
mas rinkoje nesant vertinamajam objektui analogiško turto.

42.6. Tai, kad galutinė turto vertė nustatyta ne netinkamai taikytu lyginamosios 
vertės metodu, o taikant atkuriamosios vertės metodą, nepašalina pareiškėjo veiksmų 
neteisėtumo.

42.7. Pareiškėjo teiginiai, kad teisės aktai jam nėra aiškūs, todėl jis nežino, kokius 
palyginamuosius objektus pasirinkti ir kaip tinkamai pagrįsti nustatytą vertę, kelia abejo-
nių dėl pareiškėjo kvalifikacijos ir kompetencijos. Neturėdamas pakankamai žinių, kaip 
atlikti vertinimą, pareiškėjas turėjo atsisakyti tai atlikti. Nėra pagrindo kreiptis į eksper-
tus dėl Įstatymo ir Metodikos nuostatų išaiškinimo. Pareiškėjo buvimas turto vertinimo 
srities teoretiku ir mokslininku neatleidžia jo nuo pareigos laikytis teisės aktuose įtvirtin-
tų reikalavimų. Tiesa, viena iš švelniausių nuobaudų pareiškėjui skirta, atsižvelgus būtent 
į tai.

42.8. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad ataskaitose buvo pateikti visi skaičiavi-
mai, tačiau Tarnyba ir Garbės teismas jų nesuprato. Ataskaitose nėra pataisų koeficientų 
skaičiavimų, į lenteles tiesiog deklaratyviai įrašytos pataisų reikšmės, kurių neįmanoma 
patikrinti. Tai, kad nei ataskaitose, nei paaiškinimuose nėra pateiktas vertės nustatymo 
pagrindimas ir skaičiavimai, patvirtina ir apeliaciniame skunde pateikta pareiškėjo rašy-
tinių paaiškinimų ištrauka. Pareiškėjo teiginys, kad ataskaitoje pateiktas vertės nustatymo 
pagrindimas turi būti aiškus tik pačiam turto vertintojui, bet ne ataskaitos naudotojams, 
prieštarauja susiformavusiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai, taip 
pat tarptautiniams dokumentams, reglamentuojantiems vertinimą.
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42.9. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad ekspertiniu būdu nustatytų dydžių pagrin-
dimo vertinimo ataskaitose pateikti nereikia. Ekspertinio vertinimo būdo negalima aiš-
kinti Įstatymui prieštaraujančiu būdu, t. y. teigti, kad ekspertinis vertinimo būdas leidžia 
ką nors teigti be pagrindimo. Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatytas reika-
lavimas pagrįsti nustatytą vertę vertinimo ataskaitoje. Nepagrįsti ir pareiškėjo teiginiai, 
kad funkcinio ir ekonominio nusidėvėjimo koeficientų nustatymo galima nepagrįsti, jei 
vertinimas atliekamas ir vertinimo ataskaita rengiama tariamu pereinamuoju Metodikos 
diegimo laikotarpiu. Pareiškėjas nepagrįstai sutapatina galimybę netaikyti funkcinio 
ir ekonominio nusidėvėjimo koeficientų su galimybe nepagrįsti minėtų koeficientų 
nustatymo.

42.10. Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punkto reikalavimas pagrįsti nustaty-
tą vertę yra taikomas bet kokios formos ataskaitai. Ginčijamam Garbės teismo sprendi-
mo teisėtumui ir pagrįstumui neturi įtakos tai, ar vertinimo užsakovas turėjo ar netu-
rėjo priekaištų dėl ataskaitos. Kiekviena teisės aktų reikalavimus atitinkanti ataskaita 
yra oficialus dokumentas, kuriuo gali vadovautis tiek užsakovas, tiek tretieji asmenys. 
Metodikos nuostatos negali būti aiškinamos aukštesnės galios teisės aktui – Įstatymui – 
prieštaraujančiu būdu, todėl nors Metodikos 80–81 punktai leido rengti glaustos apimties 
vertinimo ataskaitas, tačiau šios nuostatos neatleido nuo pareigos ataskaitas rengti pagal 
Įstatymo reikalavimus.

42.11. Pareiškėjui skirta proporcinga ir adekvati padarytiems pažeidimams draus-
minė nuobauda.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

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

43. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Turto arba verslo vertintojų garbės 
teismo 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. GT-7(14)-S (I t., b. l. 19–30), kuriuo pareiškė-
jui G. Š. paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, teisėtumo.

44. Pareiškėjas bei atsakovas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pa-
teikė prašymus nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Lietuvos Respublikos administra-
cinių bylų teisenos įstatymo 137 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas 
nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t.  y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso 
dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis by-
los 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.

45. Pareiškėjo prašyme nurodyta, kad nagrinėjama byla yra sudėtinga ir reikš-
minga, jos teisingam išnagrinėjimui reikalingos specialiosios žinios. Atsakovo prašymas 
grindžiamas iš esmės tuo, kad šioje byloje keliami svarbūs ir sudėtingi teisės taikymo 
bei aiškinimo klausimai, todėl turėtų būti sudaryta galimybė atsakovui savo poziciją iš-
dėstyti žodžiu. Byloje esantys duomenys (V t., b.  l. 69–71) patvirtina, kad tiek pareiškė-
jas, taip pat jo atstovė, tiek atsakovo atstovė dalyvavo viešame teismo posėdyje nagrinė-
jant bylą pirmosios instancijos teisme ir teikė teismui paaiškinimus (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 53  str. 2  d., 82  str. 6  d.). Bylos šalys savo poziciją dėl pirmosios  
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instancijos teismo sprendimo ir ginčo esmės byloje esančiuose procesiniuose doku-
mentuose išsamiai išdėstė, ji yra aiški ir suprantama. Nagrinėjant bylą apeliacinės ins-
tancijos teisme, nauji įrodymai nepateikti, naujos aplinkybės nenurodytos. Išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esančių duomenų pakanka tam, kad byla būtų tei-
singai išnagrinėta. Atsižvelgusi į tai, išplėstinė teisėjų kolegija pagrindo taikyti išimtį iš 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 137straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrosios tai-
syklės dėl apeliacinių skundų nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka nenustatė ir bylą pa-
gal pareiškėjo apeliacinį skundą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka.

VI.

46. Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad drausmės byla pareiškė-
jui iškelta Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. gruodžio 3 d. teikimu Nr. GT-
90(13)-T (III  t., b.  l.  141–142). Garbės teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, 
vertino tris pareiškėjo parengtas turto vertinimo ataskaitas: 2010  m.  gruodžio  22  d. 
Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 1892:2010 (V) (II t., b. l. 55–
101); 2011 m. balandžio 18 d. Nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. 027-
2011 (II  t., b.  l. 1–54) ir 2011 m. gruodžio 26 d. Nekilnojamojo turto rinkos vertės nu-
statymo ataskaitą Nr.  2076-2011  (V) (I  t., b.  l.  83–155). Garbės teismo sprendime 
konstatuota, kad teisės aktų reikalavimai pažeisti rengiant visas tris ataskaitas, tačiau at-
sižvelgus į tai, kad yra suėjęs turto vertintojo drausminės atsakomybės už pažeidimus, 
padarytus rengiant 2010  m.  gruodžio  22  d. Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustaty-
mo ataskaitą Nr. 1892:2010, senaties terminas, drausminė nuobauda paskirta už pažeidi-
mus, padarytus rengiant kitas dvi turto vertinimo ataskaitas, t. y. 2011 m. balandžio 18 d. 
Nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. 027-2011 ir 2011 m. gruodžio 26 d. 
Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 2076-2011 (V).

47. Garbės teismas nustatė, kad rengdamas turto vertinimo ataskaitas, pareiškė-
jas pažeidė Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (įstatymo 
redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d.) 6 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 1 punktą,  
23 straipsnio 2 dalies 10 punktą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasa-
rio 14 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintos Turto vertinimo metodikos (nutarimo redakcija, 
galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d.) 33 punktą. Ginčijamu sprendimu pareiškėjui paskirta 
drausminė nuobauda (papeikimas), numatyta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įsta-
tymo (įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2012  m. gegužės 1  d.) 29 straipsnio 4 dalies  
2 punkte.

48. Pareiškėjas minėtą Garbės teismo sprendimą kvestionuoja iš esmės dviem as-
pektais. Pirma, pareiškėjo nuomone, drausminė atsakomybė Garbės teismo 2014 m. sau-
sio 30 d. sprendimu jam pritaikyta be teisinio pagrindo, t. y. Garbės teismui viršijus įga-
liojimus ir pažeidus įstatymų galiojimo laike taisyklę. Antra, jokie teisės aktų pažeidimai, 
už kuriuos jam paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, nebuvo padaryti.

49. Ginčo teisiniai santykiai nagrinėjamu atveju susiklostė drausminės atsakomy-
bės taikymo pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą srityje. Šių ginčo teisinių 
santykių pobūdis ir procesinių dokumentų turinys lemia, kad nagrinėjamoje byloje pir-
miausia turi būti išsprendžiamas klausimas, ar pagal taikytinus teisės aktus ir susiklos-
čiusią faktinę situaciją, priimant ginčijamą Garbės teismo sprendimą, egzistavo teisinis 
pagrindas taikyti drausminę atsakomybę pareiškėjui.
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VII.

50. Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad šioje byloje keliami teisės taikymo ir aiš-
kinimo klausimai ir bylos problematika iš dalies yra susijusi su šių klausimų teisinio re-
guliavimo kaita. Priėmus 2011 m. birželio 22 d. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstaty-
mo pakeitimo įstatymą Nr. XI-1497, kuris įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d., iki tol galiojęs 
teisinis reguliavimas praktiškai iš esmės buvo pakeistas ir, išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, pakoreguotas. Naujos redakcijos įstatymas aiškiau ir tiksliau apibrėžė jame 
vartojamas sąvokas, detaliau sureglamentavo turto vertinimo veiklos valstybinės priežiū-
ros institutą, turto arba verslo vertintojų teises ir pareigas, kompetentingų subjektų įga-
liojimus, taip pat aiškiai nustatė turto vertintojų drausminės atsakomybės pagrindus ir 
taikymo mechanizmą. 

51. Kaip matyti iš pirmiau nurodytų faktinių aplinkybių, drausmės bylos iškėlimo 
pareiškėjui (turto vertintojui) procedūra inicijuota ir ginčijamas Garbės teismo spren-
dimas priimtas, galiojant naujos redakcijos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstaty-
mui (2013 m. liepos 2 d. įstatymo redakcija), o nagrinėjamam ginčui aktualų turto ver-
tinimą pareiškėjas atliko ir turto vertinimo ataskaitas parengė galiojant ankstesnei – iki 
2012 m. gegužės 1 d. galiojusiai – Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcijai 
(2003 m. balandžio 3 d. įstatymo redakcija).

52. Drausminės atsakomybės taikymo procedūrų prasme yra aktualus būtent 
drausmės bylos pareiškėjui iškėlimo, nagrinėjimo Garbės teisme ir sprendimo priėmimo 
metu galiojęs teisinis reguliavimas, t.  y. inter alia nuo 2012  m. gegužės 1  d. įsigaliojusi 
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcija. Atsižvelgiant į nuo 2012 m. gegu-
žės 1 d. įsigaliojusį teisinį reguliavimą, analizuotinas ir pareiškėjo iškeltas klausimas, ar 
Garbės teismas apskritai turėjo įgaliojimus nagrinėti pareiškėjo drausmės bylą ir priimti 
ginčijamą sprendimą.

53. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Garbės teismo išnagrinėtos 
drausmės bylos ir ginčijamo sprendimo priėmimo metu galiojusio Turto ir verslo verti-
nimo pagrindų įstatymo (2013 m.  liepos 2 d. įstatymo redakcija) 28 straipsnio 5 dalies 
1 punkte įtvirtinta Garbės teismo pareiga nagrinėti turto arba verslo vertintojų draus-
mės bylas, o 3 punkte – pareiga priimti sprendimus dėl drausminių nuobaudų turto arba 
verslo vertintojui skyrimo arba drausmės bylos nutraukimo. Taigi nagrinėjamoje byloje 
ginčijamą sprendimą priėmė tinkamas ir pagal įstatymą kompetentingas subjektas.

54. Kalbant apie materialinius teisinius turto vertintojų drausminės atsakomybės 
taikymo klausimus, galioja kitokia nei procedūrų atveju taikytinos teisės (galiojimo laike 
aspektu) parinkimo taisyklė. Atsižvelgdama į iškelto administracinio ginčo pobūdį ir ap-
imtį, šiuo klausimu išplėstinė teisėjų kolegija pasisakys plačiau ir išsamiau.

VIII.

55. Drausminės atsakomybės už turto vertinimą reglamentuojančių teisės aktų 
pražeidimą, kaip ir bet kurios kitos teisinės atsakomybės rūšies, taikymas (įgyvendini-
mas) plačiąja prasme yra tam tikrais teisės aktais reglamentuota procedūra (procesas). 
Šios procedūros metu turi būti nustatomi, be kita ko, drausminės atsakomybės materi-
aliniai teisiniai pagrindai, t. y. tos teisės aktuose apibrėžtos materialinės teisinės sąlygos, 
kurios leidžia atitinkamam subjektui priimti sprendimą dėl drausminės atsakomybės  
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taikymo. Galioja bendra taisyklė, kad konkretaus asmens atsakomybės klausimas spen-
džiamas pagal materialinės teisės normas, galiojusias atsakomybėn traukiamo asmens 
veiksmų padarymo metu.

56. Tiek tarptautinių, tiek nacionalinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad 
materialinės teisės normos nėra taikomos aplinkybėms ir situacijoms, kurios susiklosto 
iki šių teisės normų įsigaliojimo. Todėl naujai įsigaliojusios materialinės teisės normos, 
kaip taisyklė, neturėtų būti taikomos tiems konkrečiu atveju teisiškai reikšmingiems ju-
ridiniams faktams (pvz., asmens atliktiems teisiškai reikšmingiems veiksmams) ir tei-
siniams santykiams, kurie atsirado ir sukūrė konkrečius teisėtus lūkesčius iki atitinka-
mų materialinių teisės normų įsigaliojimo (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
2010 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Komisija prieš Italiją, Nr. C-334/08, 60 p., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 18 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr.  A146-71/2011, Administracinė jurisprudencija 
Nr. 21, 2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutartis c. b. V. M. prieš 
Kauno miesto savivaldybę, Nr. 3K-3-1025/2000, Teismų praktika, Nr. 14, 2001). 

57. Pagal Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalį, galioja tik paskelbti įstatymai. Kaip ne 
kartą yra nurodęs Konstitucinis Teismas, šioje konstitucinėje normoje atsispindi teisės 
principas, jog paskelbti įstatymai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios (lex retro 
non agit) (pvz., Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d., 2003 m. rugsėjo 30 d. nutari-
mai). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad šiuo principu sie-
kiama užtikrinti teisinio reguliavimo bei asmenų teisinio statuso aiškumą bei stabilumą. 
Pagal šį principą, subjektai turi žinoti, kokio elgesio iš jų yra tikimasi, reikalaujama, ir 
turi būti tikri, kad už teisės aktus atitinkantį elgesį jiems nebus taikomos teisinės povei-
kio priemonės vėliau pasikeitusio teisinio reguliavimo pagrindu (pvz., Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2012  m. balandžio 26  d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A552-1508/2012). Be to, reikalavimas, kad paskelbti įstatymai galiotų į ateitį ir netu-
rėtų grįžtamosios galios – svarbi teisinio tikrumo prielaida, esminis teisės viešpatavimo, 
teisinės valstybės elementas, svarbus ir būtinas veiksnys užtikrinant teisės, įstatymų, tei-
sinės tvarkos stabilumą ir tvirtumą, teisinių santykių subjektų teises, pasitikėjimą vals-
tybėje priimtais teisės aktais (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. 
lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1551/2013).

58. Nagrinėjamos bylos atveju išdėstytos nuostatos reiškia, kad siekiant užtikrin-
ti asmens teisinio statuso aiškumą ir stabilumą, nepažeisti teisinio tikrumo reikalavimų, 
turto vertintojo drausminės atsakomybės materialinės teisinės sąlygos turi egzistuoti at-
sakomybėn traukiamo asmens veiksmų atlikimo momentu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo 
veiksmai atliekant ginčui aktualų turto vertinimą ir materialinės teisinės jam taikomos 
drausminės atsakomybės sąlygos vertintinos pirmiausia atsižvelgiant į teisinį reguliavi-
mą, kuris galiojo minėtų pareiškėjo veiksmų atlikimo metu, t. y. pagal iki 2012 m. gegu-
žės 1 d. galiojusį teisinį reguliavimą. Turto vertinimo veiksmų atlikimo laikas yra atitin-
kamų turto vertinimo ataskaitų parengimo data.

59. Kaip matyti iš pirmiau nurodytų faktinių aplinkybių, ginčijamame Garbės 
teismo sprendime drausminė atsakomybė pareiškėjui pritaikyta už turto vertinimo atas-
kaitų parengimo metu galiojusių teisės aktų (jų dalių) pažeidimą. Taigi Garbės teismas 
šiuo aspektu tinkamai nustatė taikytiną Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir 
Turto vertinimo metodikos redakciją ir pagrįstai ja vadovavosi. Tačiau, kaip išplaukia iš 
ginčo esmės, šiuo atveju turi būti įvertinama, ar tuo metu galiojęs teisinis reguliavimas 
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(iš esmės teisinis reguliavimas, galiojęs iki 2012 m. gegužės 1 d.) sudarė pagrindą taikyti 
drausminę atsakomybę turto vertintojams. 

IX.

60. Konstitucinis teisinės valstybės principas, kiti konstituciniai imperatyvai supo-
nuoja reikalavimą paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikala-
vimas, be kita ko, 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 reguliavi-
mą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose. Įstatymo įgyven-
dinamuoju teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl juo negalima pakeisti 
įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstaty-
mo normomis (pvz., Konstitucinio Teismo 2002  m. rugpjūčio 21  d., 2003  m. gruodžio 
30 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Konstitucinis teisinės valstybės principas, be 
kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės (pvz., 
Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai). Todėl, 
kaip ne kartą yra išaiškinęs šis teismas, pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves 
galima tik įstatymu (pvz., Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. gegužės 
31 d., 2008 m. gruodžio 4 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d. nutarimai). 
Oficiali konstitucinė doktrina taip pat suponuoja, kad tam tikri ūkinės veiklos santykiai 
gali būti reguliuojami tik įstatymais, kiti – Vyriausybės nutarimais, dar kiti – žemesnės 
galios įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, tačiau nustatyti esmines ūkinės veiklos 
sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip pat įvairias 
sankcijas už atitinkamus teisės pažeidimus pagal Konstituciją galima tik įstatymu (pvz., 
Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. sausio 21 d., 
2008 m. kovo 15 d. nutarimai).

61. Drausminės atsakomybės, kaip ir bet kurios kitos teisinės atsakomybės, atsi-
žvelgiant 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. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas, vertindamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. 
spalio 10  d. įsakymu Nr.  4-377 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės 
taisyklių 17 punkto, kuriame buvo nustatytos teisinės sankcijos bankroto administrato-
riams (įspėjimas ir viešai paskelbiamas įspėjimas), atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, 
administracinėje byloje Nr. I502-12/2012 yra išaiškinęs, kad draudžiama žemesnės galios 
teisės aktais riboti žmogaus teises ir laisves bei inter alia nustatyti teisinę atsakomybę už 
atitinkamus teisės pažeidimus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija šioje byloje konstatavo, kad Bankroto administratorių veiklos kontrolės 
taisyklėse įtvirtinta administratorių teisinė atsakomybė bei nuobaudos galėjo būti nusta-
tytos tik įstatymu, todėl tirtas poįstatyminis teisinis reguliavimas pripažintas prieštarau-
jančiu konstituciniam teisinės valstybės principui bei Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 
numatančiai, kad valdžios galias riboja Konstitucija (Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 21 d. sprendimas administracinė-
je byloje Nr. I502-12/2012, Administracinė jurisprudencija Nr. 23, 2012).
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62. Su tam tikros veiklos ribojimais susijusių teisinio poveikio priemonių taikymo 
srityje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pripažinęs, kad 
poįstatyminio teisės akto nuostatose, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 
patvirtintose Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse, įtvirtinus ekonominio 
uždraudimo sankciją, licencijos verstis pavojingų atliekų tvarkymu panaikinimą, kurios 
nenumatė aukštesnės galios teisės aktas – Atliekų tvarkymo įstatymas – buvo pažeistas 
inter alia teisinės valstybės principas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplės-
tinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-
19/2009, Administracinė jurisprudencija Nr. 17, 2009). Taigi, kaip matyti, pagal Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo formuojamos administracinės jurisprudencijos nuos-
tatas tam tikri su atsakomybe už įstatymo pažeidimus susiję klausimai, inter alia teisinio 
poveikio priemonių taikymas, turi būti reglamentuojami ne žemesnės nei įstatymas ga-
lios teisės akte.

63. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, asmuo, besiverčiantis turto vertinimo 
veikla, realizuoja oriam asmens gyvenimui svarbią sąlygą – užsiima savo laisva valia pa-
sirinkta ir jam priimtiniausia darbine veikla, užtikrinančia materialinę gerovę, dvasinį, 
socialinį komfortą – taigi, be kita ko, įgyvendina konstitucinę ūkinės veiklos laisvę ir ini-
ciatyvą (įtvirtintą Konstitucijos 46 str. 1 d.). Todėl neabejotina, kad drausminės atsako-
mybės taikymas už turto vertinimo veiklos pažeidimus daro didelę įtaką turto vertintojo 
teisiniam statusui ir gali iš esmės riboti jo teisę verstis šia veikla (pavyzdžiui, panaikinus 
turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą). Taigi paisant konstitucinio teisinės 
valstybės principo, drausminės atsakomybės už turto vertinimo reikalavimų nesilaikymą 
taikymo pagrindai ir sąlygos, inter alia teisinio poveikio priemonės, gali būti nustaty-
tos tik įstatyme. Tik esant įstatyme įtvirtintiems turto vertintojų drausminės atsakomy-
bės pagrindams ir sąlygoms, nurodytoms teisinio poveikio priemonėms, galimas kon-
krečios drausminės nuobaudos paskyrimas turto vertintojui už teisės aktų reikalavimų 
pažeidimą.

64. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vienas iš esminių 
Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra teisinis tikrumas ir tei-
sinis aiškumas. Teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus 
privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui ir jo kokybei: jis privalo būti aiškus 
ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali būti dviprasmy-
bių (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2004 m.  sausio 26 d., 2008 m. gruo-
džio 24 d., 2009 m. birželio 22 d. nutarimai). Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nu-
statytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, 
kad teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. kovo 27 d. 
nutarimai). Sąvokos (formuluotės), susijusios su konstitucinių žmogaus teisių įgyvendi-
nimu, jų ribojimu, turi būti itin aiškios, apibrėžtos ir suprantamos (Konstitucinio Teismo 
2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad 
teisės pažeidimai, už kuriuos teisės aktuose yra nustatyta atsakomybė, turi būti aiškiai 
apibrėžti (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m.  lapkričio 3 d. nutari-
mai). Kiekvieno teisės instituto atitiktis Konstitucijai turi būti vertinama pagal tai, kaip 
tas institutas atitinka konstitucinį teisinės valstybės principą (Konstitucinio Teismo 
2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas). 
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65. Kiek tai susiję su tam tikrais Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos garantuojamų asmens teisių suvaržymais, apribojimais, Europos Žmogaus 
Teisių Teismas taiko vidaus teisės, kurios pagrindu taikomi apribojimai, ,,kokybės“ kri-
terijų (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2005  m.  vasario  8  d. sprendimas bylo-
je Bordovskiy prieš Rusiją (pareiškimo Nr.  49491/99), 49 punktas). ,,Kokybiškos teisės“ 
kriterijus šio teismo praktikoje siejamas su teisinio apibrėžtumo, aiškumo, tikrumo rei-
kalavimais. Aiškindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 
straipsnį, garantuojantį asmens laisvę ir saugumą, Europos Žmogaus Teisių Teismas by-
loje Medvedyev ir kiti prieš Prancūziją yra pabrėžęs, kad šiais atvejais ypatingai svarbu 
laikytis bendrojo teisinio aiškumo principo. Todėl pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvenciją, laisvės atėmimo sąlygos vidaus teisėje (ir / arba tarptautinėje 
teisėje) turi būti aiškiai apibrėžtos, o teisės taikymo pasekmes turi būti įmanoma numa-
tyti iš anksto. Visa teisė turi būti tiksli tam, kad leistų asmeniui – esant reikalui, gavus 
atitinkamą patarimą – numatyti, kiek tai yra įmanoma tomis aplinkybėmis, pasekmes, 
kurias gali sukelti konkretus veiksmas (Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kole-
gijos 2010 m. kovo 29 d. sprendimas byloje Medvedyev ir kiti prieš Prancūziją (pareiški-
mo Nr. 3394/03), 80 punktas).

66. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnis, drau-
džiantis nuteisti asmenį už veiksmus, kurie pagal nacionalinius įstatymus arba tarptauti-
nę teisę nebuvo laikomi nusikaltimais, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje 
taikomas ir aiškinamas, taip pat akcentuojant nacionalinės teisės, kaip nuteisimo pagrin-
do, kokybinius reikalavimus. Antai Kafkaris prieš Kiprą byloje nurodyta, kad ,,kokybiškos 
teisės“ reikalavimus, inter alia teisinio apibrėžtumo ir prognozuotumo imperatyvus, pri-
valo atitikti tiek pažeidimo sudėties, tiek sankcijos apibrėžimai. Asmuo iš teisinio teks-
to (priklausomai nuo aplinkybių, atsižvelgiant ir į teismų jurisprudenciją) turi suprasti 
konkrečią elgesio normą, t. y. tai, už kokį veiksmą jam gresia teisinė (baudžiamoji) atsa-
komybė ir kokia bus taikoma sankcija (inter alia Europos Žmogaus Teisių Teismo didžio-
sios kolegijos 2008 m. vasario 12 d. sprendimas byloje Kafkaris prieš Kiprą (pareiškimo 
Nr. 21906/04), 140 punktas).

67. Taigi tiek konstitucinės doktrininės nuostatos, tiek tarptautinėje žmogaus teisių 
apsaugos sistemoje numatyti reikalavimai suponuoja, kad tik tada, kai asmuo turi objek-
tyvias galimybes suprasti teisinio reguliavimo turinį (aiškumas, tikslumas), jis gali būti 
tikras dėl to, ko iš jo reikalauja teisė. Todėl ir turto vertintojų drausminės atsakomybės 
taikymas galimas, tik esant įstatyme aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytiems tokios atsa-
komybės taikymo pagrindams ir sąlygoms. 

X.

68. Išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi turto vertinimo veiksmų atlikimo (atas-
kaitų parengimo) metu galiojusį teisinį reguliavimą – inter alia Turto ir verslo vertinimo 
pagrindų įstatymą (2003  m.  balandžio  3  d. įstatymo redakcija), Turto vertintojo kvali-
fikacijos pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisykles (finansų 
ministro 2009 m. rusėjo 15 d. įsakymo Nr. 1K-306 redakcija) – negali laikyti, jog turto 
vertintojų drausminė atsakomybė buvo sureglamentuota taip, kaip to reikalauja konsti-
tucinis teisinės valstybės principas ir jo suponuojami kiti konstituciniai bei tarptautinės 
teisės imperatyvai.
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69. Turto vertinimo reikalavimų pažeidimais pripažintų veiksmų atlikimo metu 
galiojęs Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (2003 m. balandžio 3 d. įstatymo 
redakcija) aiškiai, nedviprasmiškai ir tiksliai nenustatė turto vertintojų drausminės at-
sakomybės pagrindų, t.  y. nebuvo numatytos pažeidimų dispozicijos ir sankcijos (nuo-
baudos) už konkrečių teisės normų pažeidimus, taip pat subjektas, turintis teisę skirti 
drausmines nuobaudas, nereglamentuoti drausminės atsakomybės taikymo procedūros 
esminiai elementai.

70. Ginčijamame Garbės teismo sprendime drausminė atsakomybė pareiškėjui pri-
taikyta už Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2003 m. balandžio 3 d. įstatymo 
redakcija) 6 straipsnio 4 dalies, 7 straipsnio 1 punkto, 23 straipsnio 2 dalies 10 punkto, 
Turto vertinimo metodikos (1999 m. gruodžio 13 d. Vyriausybės nutarimo redakcija) 33 
punkto pažeidimą. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2003 m. balandžio 3 d. 
įstatymo redakcija) 6 straipsnio ,,Turto vertės nustatymo principai“ 4 dalyje numatyta, 
kad turto vertė gali būti nustatoma pagal 1) pirkimo–pardavimo sandorius; 2) turto su-
kūrimo (atkūrimo), įsigijimo kaštus; 3) pajamas, gaunamas naudojant turtą. To paties 
įstatymo 7 straipsnio, numatančio turto vertinimo metodus, 1 punkte reglamentuojama, 
kad taikomas, be kita ko, lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas, ku-
rio esmė yra palyginimas, t. y. turto rinkos vertė nustatoma palyginus analogiškų objektų 
faktinių sandorių kainas, kartu atsižvelgiant į nedidelius vertinamo turto bei jo analogo 
skirtumus, o 23 straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtinta, kad turto vertinimo ataskaito-
je, be kita ko, turi būti turto vertės nustatymo pagrindimas. Pagal Turto vertinimo me-
todikos (1999 m. gruodžio 13 d. Vyriausybės nutarimo redakcija) 33 punktą, vertinamo 
objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skirtumai turi būti aiškiai ir supran-
tamai apibūdinti. Taikomų koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai parodomi turto įver-
tinimo ataskaitoje. Išanalizavusi ginčijamo Garbės teismo sprendimo turinį, išplėstinė 
teisėjų kolegija nenustatė, kad jame būtų nurodytos kokios nors kitos, nei paminėtosios 
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir Turto vertinimo metodikos nuostatos. 
Ginčijamo Garbės teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodyta, kad teisės nor-
momis nustatytų pareigų nevykdymas yra teisės pažeidimas, o turto vertinimo ataskaitų 
rengimo metu galiojusių ir turto vertintojams privalomų jų veiklą reglamentuojančių tei-
sės normų reikalavimų nesilaikymas turi drausminio nusižengimo požymių, tačiau ne-
nurodytas joks įstatyminis tokių konstatuojamųjų nuostatų pagrindas.

71. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2003  m. balandžio 3  d. įstaty-
mo redakcija) 1 straipsnyje nurodyta šio įstatymo paskirtis – nustatyti turto ir verslo, 
nepaisant jų nuosavybės formos, vertinimo principus, vertės nustatymo metodus bei jų 
taikymą konkrečioms turtinių santykių sritims, turto ir verslo vertinimo būdus, turto ir 
verslo vertintojų veiklos pagrindus, teises, pareigas bei atsakomybę. Tos pačios redak-
cijos įstatymo 12 straipsnyje reglamentuojamos turtą vertinančių įmonių ir vertintojų 
pareigos, t.  y. savo veikloje vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, Turto vertintojo 
profesinės etikos kodeksu; sąžiningai ir rūpestingai atlikti pareigas, profesionaliai atlikti 
vertinimą; laikyti paslaptyje komercinę informaciją, kurią sužinojo atlikdamas turto ver-
tinimą, ir nenaudoti jos asmeninei ar kitų asmenų naudai; šią informaciją atskleisti tik 
įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; visais atvejais pateikti užsakovui įmonės, atliekan-
čios turto vertinimą, kvalifikacijos atestatą, įmonės civilinės atsakomybės draudimo po-
lisą, turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos verti-
nimu, paminėtos įstatymo nuostatos yra pernelyg abstraktaus pobūdžio ir neformuluoja  
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konkrečių drausminės atsakomybės taikymo taisyklių, todėl vien tik šių teisinių nuostatų 
pagrindu drausminės atsakomybės taikymas negalimas.

72. Pirmosios instancijos teismas, atmetęs pareiškėjo skundą, apskųstame spren-
dime nurodė, kad drausminės atsakomybės pagrindas buvo įtvirtintas Turto ir verslo 
vertinimo pagrindų įstatymo (2003 m. balandžio 3 d. įstatymo redakcija) 17 straipsnio 
1 punkte. Šioje teisės normoje įtvirtinta, kad dokumentai, patvirtinantys teisę verstis tur-
to vertinimo veikla, be kita ko, yra turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas, kuris iš-
duodamas, jo galiojimas sustabdomas arba panaikinamas Vyriausybės arba jos įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka. Vadovaudamasi šia įstatymo nuostata, taip pat to paties įsta-
tymo 28 straipsnio 1 dalies 3 punktu (numatančiu, kad turto vertintojų ir turtą vertinan-
čių įmonių veiklos valstybinę priežiūrą atliekanti institucija, be kita ko, turi teisę išduoti, 
panaikinti, pratęsti, sustabdyti turto vertintojų kvalifikacijos pažymėjimus ir panaikin-
ti jų sustabdymą) bei 28 straipsnio 2 dalies 1 punktu (numatančiu, kad turto vertintojų 
ir turtą vertinančių įmonių veiklos valstybinę priežiūrą atliekanti institucija, be kita ko, 
turi pareigą, teikti tvirtinti Vyriausybei turto vertinimo principus, metodiką, turtą ver-
tinančių įmonių kvalifikacijos atestavimo ir turto vertintojų kvalifikacijos reikalavimus), 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1998 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1157 (kuris neteko 
galios 2012  m. gegužės 1  d.) pavedė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai nustaty-
ti turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panai-
kinimo tvarką. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. balandžio 29 d. įsakymu 
Nr. IK–114 (kuris neteko galios 2013 m. vasario 15 d.) patvirtintų Turto vertintojo kvali-
fikacijos pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisyklių (finansų 
ministro 2009 m. rusėjo 15 d. įsakymo Nr. 1K-306 redakcija) 20 punktas reglamentavo 
turto vertintojo pažymėjimo galiojimo panaikinimo atvejus. Vienas iš tokių atvejų buvo 
įtvirtintas šių taisyklių 20.3 punkte, pagal kurį turto vertintojo pažymėjimo galiojimas 
panaikinamas, kai vertintojas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuo-
jančius turto ir (arba) verslo vertinimą arba turto vertintojų veiklą, ir tai patvirtina ga-
liojančios teismų nutartys, sprendimai, nuosprendžiai, Lietuvos Respublikos teisės aktus, 
reglamentuojančius turto vertintojų veiklą, ir (arba) Turto vertintojo profesinės etikos 
kodeksą ir tai, remdamasis dokumentais pagrįstais asmenų skundais, patvirtina institu-
to atsakingas darbuotojas savo išvadoje, teikiamoje instituto direktoriui kartu su siūlymu 
panaikinti turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą. Pagal Turto ir verslo ver-
tinimo pagrindų įstatymo (2003 m. balandžio 3 d. įstatymo redakcija) 27 straipsnį, tur-
to vertintojų ir turtą vertinančių įmonių veiklos valstybinę priežiūrą atlikti buvo pavesta 
Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutui.

73. Pirma, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Turto ir verslo vertinimo pagrin-
dų įstatymo (2003 m. balandžio 3 d. įstatymo redakcija) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu 
kompetentingam subjektui buvo pavesta ne nustatyti drausminės atsakomybės sąlygas, 
o vykdant turto vertinimo valstybinės priežiūros funkcijas, – nustatyti turto vertintojo 
kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo atvejus, kurie 
nebūtinai gali būti siejami su drausminiais turto vertintojų nusižengimais. Turto vertini-
mo valstybinės priežiūros sampratos ir funkcijų, kaip ir bet kurių viešojo administravi-
mo subjektų kompetencijos, negalima aiškinti plečiamai, be kita ko, tiek, kiek tai susiję 
su asmenų teisėmis ir galimu jų suvaržymu. Viešojo administravimo subjektų įgalioji-
mai (teisės ir pareigos) pagal bendruosius administracinės teisės principus privalo būti 
expressis verbis apibrėžti įstatyme tiksliai ir aiškiai. Taigi tai, kad Turto ir verslo vertinimo  
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pagrindų įstatymas (2003 m. balandžio 3 d. įstatymo redakcija) nedetalizavo, kokiu būdu 
ir priemonėmis turi būti įgyvendinama turto vertintojų veiklos valstybinė kontrolė, ne-
reiškia, jog Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutui poįsta-
tyminiu teisės aktu (Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, galiojimo su-
stabdymo ir panaikinimo taisyklėmis (finansų ministro 2009 m. rugsėjo 15 d. įsakymo 
Nr. 1K-306 redakcija) galėjo būti suteikta teisė tame pačiame poįstatyminiame teisės akte 
numatytais atvejais taikyti drausminę atsakomybę turto vertintojams.

74. Antra, Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, galiojimo su-
stabdymo ir panaikinimo taisyklėse (finansų ministro 2009  m. rusėjo 15  d. įsakymo  
Nr. 1K-306 redakcija) numatyta turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo pa-
naikinimo tvarka (atvejai, procedūra, subjektas), išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, 
negali būti prilyginama turto vertintojų drausminės atsakomybės pagrindams, atitin-
kantiems teisinės valstybės principo keliamus reikalavimus, kadangi ši tvarka, be kita ko, 
įtvirtinta žemesnės nei įstatymas galios teisės akte.

75. Taikydama teisinio reguliavimo raidos (istorinį), įstatymų leidėjo ketinimų tei-
sės aiškinimo būdus, išplėstinė teisėjų kolegija šiame kontekste taip pat atkreipia dėme-
sį, kad, kaip minėta, nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Turto ir verslo vertinimo 
pagrindų įstatymo redakcija, kurioje aiškiai nustatyti turto vertintojų drausminės atsa-
komybės pagrindai, t. y. numatyti veiksmai, už kuriuos taikoma drausminė atsakomybė 
(29 str. 1 d.), drausminių nuobaudų rūšys (29 str. 4 d.), subjektas, turintis teisę nagrinėti 
turto vertintojo drausmės bylą ir skirti drausmines nuobaudas (Turto arba verslo vertin-
tojų garbės teismas), kiti su drausminės atsakomybės taikymu susiję klausimai (draus-
mės bylos iškėlimo pagrindai, sprendimų priėmimo, sprendimų apskundimo terminai ir 
kt.). Turto vertintojų atsakomybės aiškus sureglamentavimas įstatyme, taip pat su šiais 
santykiais susijusius klausimus (t. y. turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo 
panaikinimo klausimą) reguliavusio poįstatyminio teisės akto – Turto vertintojo kvali-
fikacijos pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisyklių – pa-
naikinimas (neteko galios finansų ministro 2013  m. vasario 11  d. įsakymu Nr.  1K-060 
(įsigaliojo nuo 2013 m. vasario 15 d.) patvirtina ankstesnio teisinio reguliavimo ydingu-
mą. Iš nuo 2012  m.  gegužės  1  d. įsigaliojusio naujos redakcijos Turto ir verslo vertini-
mo pagrindų įstatymo projekto aiškinamojo rašto matyti, kad šiuo įstatymu, be kita ko, 
ketinama sukurti turto vertintojų drausminimo mechanizmą, t. y. nustatyti turto vertin-
tojų drausminę atsakomybę ir drausminių nuobaudų skyrimo pagrindus. Tai rodo, jog 
iki 2012  m.  gegužės  1  d. galiojusiame Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nu-
matytas teisinis reguliavimas turto vertintojų drausminės atsakomybės taikymui nebuvo 
pakankamas.

76. Demokratinėje teisinėje valstybėje valstybės institucijos, jų pareigūnai savo 
veikloje turi vadovautis įstatymais ir teise. Konstitucinis teisinės valstybės principas 
reikalauja, kad jurisdikcinės ir kitos teisės taikymo institucijos būtų nešališkos, ne-
priklausomos, siektų nustatyti objektyvią tiesą ir sprendimus priimtų tik teisės pa-
grindu (Konstitucinio Teismo 1999  m. gegužės 11  d., 2003  m.  sausio 24  d. nutarimai). 
Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja teisė, 
kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai. Visi teisės aktai, visų valstybės ir 
savivaldybių institucijų bei pareigūnų sprendimai turi atitikti Konstituciją, jai nepriešta-
rauti; konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, 
ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2011  m.  gruodžio  22  d. nutarimas). Taip pat  
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pažymėtina, kad pagal Konstitucijos 6 straipsnio 2 dalį, Konstitucija yra tiesiogiai tai-
komas aktas. Atsižvelgiant į tai, teisinėje valstybėje negali būti toleruojama situacija, kai 
valdžios institucijų paklusimas teisei ribojamas, Konstitucijai priešingi viešosios valdžios 
veiksmai pateisinami poįstatyminio teisės akto nuostatomis. Valstybės institucijos, vyk-
dydamos valdžią ir taikydamos teisę, savo veikloje privalo vadovautis ne tik jų veiklą re-
guliuojančiais poįstatyminiais teisės aktais, bet ir aukštesnės galios teisės aktais, inter alia 
vadovautis Konstitucija bei atsižvelgti į iš konstitucinio teisinės valstybės principo išplau-
kiančius teisėto ir teisingo elgesio reikalavimus. Tai itin svarbu siekiant užtikrinti, kad 
įgyvendinant valstybės valdžią, nebūtų pažeisti asmens teisių ir laisvių apsaugos princi-
pai, o ypatingai tie, kurie susiję su galimais teisių ir laisvių įgyvendinimo suvaržymais 
– pavyzdžiui, kaip yra nagrinėjamu atveju, susiję su drausminės atsakomybės ir teisinio 
poveikio priemonių taikymu. Taigi turto vertintojų drausminės atsakomybės taikymas 
ir drausminės nuobaudos skyrimas, vadovaujantis įstatymu, kuriame nėra aiškiai ir tie-
siogiai apibrėžtų drausminės atsakomybės pagrindų, taip pat poįstatyminiu teisės aktu, 
vertintinas, kaip neatitinkantis esminių teisinės valstybės principo reikalavimų ir priešta-
raujantis Konstitucijai. Dėl to išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijamas Garbės 
teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjui pritaikyta drausminė atsakomybė, priimtas nesant 
įstatyminio pagrindo, veikiant ultra vires (viršijant įgaliojimus).

77. Teisinio poveikio priemonė pareiškėjui ginčijamu sprendimu paskirta pagal 
nuo 2012  m.  gegužės  1  d. įsigaliojusį teisinį reguliavimą. Pareiškėjui paskirta drausmi-
nė nuobauda – papeikimas, numatytas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 
(2013  m. liepos 2  d. įstatymo redakcija) 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte. Kadangi, kaip 
konstatuota anksčiau šiame procesiniame sprendime, pagal pareiškėjo veiksmų atlikimo 
metu galiojusį teisinį reguliavimą, drausminės atsakomybės taikymas turto vertintojams 
neatitiko konstitucinio teisinės valstybės principo reikalavimų, Turto ir verslo vertinimo 
pagrindų įstatymo (2013 m. liepos 2 d. įstatymo redakcija) 29 straipsnio 4 dalies 1 punk-
to taikymas iki šio įstatymo įsigaliojimo (2012 m. gegužės 1 d.) susiklosčiusiai teisiškai 
reikšmingai situacijai (t. y. už turto vertinimo veiksmus, atliktus iki 2012 m. gegužės 1 d.) 
vertintinas, kaip konstitucinio principo lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja) pa-
žeidimas. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šiuo atveju galėjo būti 
taikoma lex benignior retro agit (įstatymas, pagerinantis subjektų padėtį, turi grįžtamąją 
galią) taisyklė. Atsakomybės taikymas pagal pasikeitusį reglamentavimą, kai tokia atsa-
komybė pagal pažeidimo metu galiojusius teisės aktus nebūtų apskritai pritaikyta, vertin-
tinas ne kaip teisės subjekto (pareiškėjo) teisinės padėties pagerinimas, o pabloginimas. 
Taigi Garbės teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą ir vertindamas teisinės atsako-
mybės taikymo sąlygas, nagrinėjamoje situacijoje negalėjo vadovautis šio sprendimo pri-
ėmimo metu galiojusia Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcija ir paskirti 
pareiškėjui šio įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytą drausminę nuobaudą.

78. Dėl nurodytų priežasčių išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Turto 
arba verslo vertintojų garbės teismo 2014  m. sausio 30  d. sprendimas Nr.  GT-7(14)-S 
„Dėl drausminės nuobaudos G. Š.“ yra neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja 
aukštesnės galios teisės aktui, todėl vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstaty-
mo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra naikintinas. Atsižvelgiant į tai, kad yra nustaty-
tas esminis Garbės teismo sprendimo panaikinimo pagrindas, išplėstinė teisėjų kolegija 
šioje byloje nevertins kitų pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytų pirmosios instan-
cijos teismo sprendimo neteisėtumo argumentų, susijusių su Garbės teismo sprendime 
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nustatytais turto vertinimo pažeidimais ir pareiškėjo rengtų turto vertinimo ataskaitų 
trūkumais. 

XI.

79. Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad šiame procesiniame sprendime iš esmės 
yra pateikiamas kitoks teisės (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatų, su-
sijusių su turto vertintojų drausmine atsakomybe) aiškinimas ir taikymas, nei jis buvo 
kai kuriuose ankstesniuose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose: 
pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutar-
tyje administracinėje byloje Nr. A756-565/2014, 2015 m. gegužės 4 d. nutartyje adminis-
tracinėje byloje Nr.  A-823-146/2015, 2015  m.  lapkričio  9  d. nutartyje administracinėje 
byloje Nr. A-1075-552/2015. Šiose bylose spręsta, kad turto vertintojų drausminės atsa-
komybės taikymas už teisės pažeidimus, padarytus iki įsigaliojant naujosios redakcijos 
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui (t. y. iki 2012 m. gegužės 1 d.), buvo gali-
mas. Kita vertus, šiame išplėstinės teisėjų kolegijos sprendime formuojamos teisės taiky-
mo ir aiškinimo praktikos buvo laikomasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2015 m. spalio 13 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-1063-261/2015. 
Taip pat aiškinimas, kad drausminės atsakomybės taikymas pagal poįstatyminį teisės 
aktą (nagrinėjamu atveju – Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, galio-
jimo sustabdymo ir panaikinimo taisykles) pažeidžia imperatyvius konstitucinio teisinės 
valstybės principo keliamus reikalavimus, iš esmės koreliuoja su minėtu Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos priimtu 2012 m. gegužės 21 d. 
sprendimu (administracinė byla Nr. I502-12/2012, Administracinė jurisprudencija Nr. 23, 
2012), kuriame analizuoti itin panašūs drausminės atsakomybės, taikytinos bankroto 
administratoriams, klausimai.

80. Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad 
vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus tei-
sės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Administracinių teis-
mų praktikai esant prieštaringai ir nenuosekliai, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas turi į tai reaguoti ir imtis teisės aktuose nustatytų priemonių ją suvienodinti 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 1 d., 20 str. 3 d.). Atsižvelgdama į tai, kas 
išdėstyta ir siekdama išvengti tolesnio teismų praktikos nenuoseklumo ir prieštaringu-
mo, 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 teisi-
nį tikrumą ir aiškumą, teisės stabilumą bei teismų sprendimų prognozuotumą, išplėstinė 
teisėjų kolegija šiuo procesiniu sprendimu išplėtoja ir pakoreguoja administracinių teis-
mų praktiką dėl turto vertintojų drausminės atsakomybės taikymo už pažeidimus, pada-
rytus iki Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2011 m. birželio 22 d. redakcijos 
įsigaliojimo, t. y. iki 2012 m. gegužės 1 d. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, teismų 
praktika nėra statiška, ji gali, o kai kuriais atvejais ir turi būti vystoma ir / arba keičiama, 
todėl šis sprendimas vertintinas kaip aiškios krypties suteikimas, taikant Turto ir verslo 
vertinimo pagrindų įstatymo nuostatas, susijusias su turto vertintojų drausmine atsako-
mybe, suteikimas. Tokia teismų praktikos raida, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, yra 
konstituciškai pateisinama ir objektyviai būtina, atsižvelgiant ir į tai, jog šiame sprendime 
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pateiktu išaiškinimu yra didinamos galimybės apsaugoti asmens laisves ir teises, efekty-
viai jas įgyvendinti, taip pat užtikrinamas Konstitucijos, teisės viršenybės teisinėje siste-
moje realizavimas.

81. Išdėstytų argumentų pagrindu išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmo-
sios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą, netinkamai aiškino ir taikė gin-
čo teisiniams santykiams taikytinas teisės normas, ir tai yra pagrindas Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2015  m. rugpjūčio 20  d. sprendimą panaikinti (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 143 str.). Pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus, prii-
mamas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo G. Š. skundas tenkinamas.

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

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo G. Š. apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą pa-

naikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo G. Š. skundą tenkinti ir Turto arba verslo 
vertintojų garbės teismo 2014 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. GT-7(14)-S „Dėl drausmi-
nės nuobaudos G. Š.“ panaikinti.

Sprendimas neskundžiamas.

3.8. Administracinių bylų teisena

3.8.1. dėl atstovo įgaliojimo paduoti atstovaujamųjų vardu apeliacinį skundą, 
kuris buvo pateiktas jau po šio procesinio veiksmo atlikimo

Nors sutiktina, kad vertinant atstovavimo santykius formaliai (dokumentaliai), 
konkretaus procesinio veiksmo atlikimo metu – paduodant apeliacinį skundą – advoka-
tas pareiškėjų iš tikrųjų nebuvo įgaliotas jį atlikti, šios aplinkybės nevertėtų suabsoliutinti, 
t. y. ji negali nusverti teisės principų, kuriems konkrečioje byloje turi būti suteikiamas prio-
ritetas, t. y. teisės į teisminę gynybą, teisingumo ir protingumo bei lygiateisiškumo princi-
pų, reikšmės (73 punktas).

Perdėtai formalus laikymasis teisės normų, reglamentuojančių skundo (prašymo) 
priėmimą (atitinkamai – ir suponuojančių bylos nutraukimą), neįvertinus iš to kylančių 
pasekmių, nėra pateisinamas, teisėtas ar protingas, nes asmens teisės turi būti ginamos 
realiai (75 punktas). 

Konkrečioje byloje nustatyta aplinkybė, kad sutartys, specialiai aptariančios pareiš-
kėjų atstovo įgalinimą apskųsti jiems nepalankų teismo sprendimą, buvo sudarytos vėliau 
už šio procesinio veiksmo atlikimą, neturėjo būti vertinama pernelyg formalistiškai, idant 
nebūtų nepagrįstai suvaržyta pareiškėjų teisė į veiksmingą teisminę gynybą. Nors pareiš-
kėjų atstovo apeliacinio skundo pateikimui pareiškėjai formaliąja prasme ir pritarė pavė-
luotai, tai ipso facto atitiko tikrąją jų procesinę valią, ką dar labiau pagrindžia pirminių su 
atstovu sudarytų sutarčių itin bendras (platus) pobūdis. Todėl minėta aplinkybė nesuteikė 
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pakankamo pagrindo prieiti prie išvados, jog apeliacinį skundą pareiškėjų vardu padavė 
įgaliojimų neturintis atstovas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
50 straipsnio 2 dalies 6 punkto prasme bei nesudarė kliūties bylą apeliacine tvarka išna-
grinėti iš esmės (79 punktas).

Administracinė byla Nr. A-9-143/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02663-2013-6

Procesinio sprendimo kategorijos: 15.2.3.1; 28; 81

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. sausio 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), 
Romano Klišausko, Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjų A. P., A. L., A. L., A. V., D. R., D. R., G. K., K. V., L. G., R. S., R. Ž., S. Š., 
V. L. (V. L.), V. R., V. S., V. L., V. Š., individualios įmonės „Natūrali tekstilė“, mažosios ben-
drijos „Aimijus“, mažosios bendrijos „Giesole“, mažosios bendrijos „Nastelga“, uždarosios 
akcinės bendrovės „AEC Baltic“, uždarosios akcinės bendrovės „Animpeksas“, uždarosios 
akcinės bendrovės „Anviga“, uždarosios akcinės bendrovės „Dynamic solar“, uždarosios 
akcinės bendrovės „DS10“, uždarosios akcinės bendrovės „DS11“, uždarosios akcinės ben-
drovės „DS2“, uždarosios akcinės bendrovės „DS3“, uždarosios akcinės bendrovės „DS6“, 
uždarosios akcinės bendrovės „DS7“, uždarosios akcinės bendrovės „DS8“, uždarosios ak-
cinės bendrovės „DS9“, uždarosios akcinės bendrovės „Energija-saulė“, uždarosios akcinės 
bendrovės „Engera“, uždarosios akcinės bendrovės „Etipas“, uždarosios akcinės bendro-
vės „Genera“, uždarosios akcinės bendrovės „Grindukas“, uždarosios akcinės bendrovės 
„Henora“, uždarosios akcinės bendrovės „Hensira“, uždarosios akcinės bendrovės „Infinity 
power“, KLI LT, uždarosios akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės „LumaHell“, 
uždarosios akcinės bendrovės „Ostira“, uždarosios akcinės bendrovės Sandita“, uždarosios 
akcinės bendrovės „Sanesetas“, uždarosios akcinės bendrovės „Sauleda“, uždarosios ak-
cinės bendrovės „Saulės misija“, uždarosios akcinės bendrovės „Saulės šviesa“, uždarosios 
akcinės bendrovės „Sigerta“, uždarosios akcinės bendrovės „Stogvyda“, uždarosios akcinės 
bendrovės „Tanvira“, uždarosios akcinės bendrovės „Virtualios sistemos“ skundą atsakovui 
Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kurį 
tikslindami ir galutinai formuluodami skundo reikalavimus, prašė: 
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1) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės atitinkamai: 248  027,57  Lt žalos at-
lyginimo A. P. naudai; 200  471,54  Lt – A. L. naudai; 195  121,44  Lt – A. L. naudai; 
55 865,19 Lt – A. V. naudai; 204 774,17 Lt – D. R. naudai; 252 869,40 Lt – D. R. nau-
dai; 252  734,04  Lt – G. K. naudai; 61  724,16  Lt – K. V. naudai; 252  023,40  Lt – L. G. 
naudai; 314 712,00 Lt – R. S. naudai; 60 695,42 Lt – R. Ž. naudai; 308 417,76 Lt – S. Š. 
naudai; 116 951,04 Lt – V. L. naudai; 167 888,70 Lt – V. R. naudai; 252 869,40 Lt – V. S. 
naudai; 252 869,40 Lt – V. L. naudai; 129 336,48 Lt – V. Š. naudai; 252 869,40 Lt – in-
dividualios įmonės „Natūrali tekstilė“ naudai; 238  064,40  Lt – mažosios bendrijos (to-
liau – ir MB) „Aimijus“ naudai; 238 064,40 Lt – MB „Giesole“ naudai; 238 064,40 Lt –  
MB „Nastelga“ naudai; 252 023,40 Lt – uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) 
„AEC Baltic“ naudai; 238  064,40  Lt – UAB „ANIMPEKSAS“ naudai; 238  064,40  Lt – 
UAB „ANVIGA“ naudai; 63  845,93  Lt – UAB „Dynamic Solar“ naudai; 252  023,40  Lt 
– UAB „DS10“ naudai; 252  023,40  Lt – UAB „DS11” naudai; 315  869,33  Lt –  
UAB „DS2“ naudai; 315  869,33  Lt – UAB „DS3“ naudai; 63  845,93  Lt – UAB „DS6“ 
naudai; 504  046,80  Lt – UAB „DS7“ naudai; 252  023,40  Lt – UAB „DS8“ naudai; 
252  023,40  Lt – UAB „DS9“ naudai; 252  869,40  Lt – UAB „ENERGIJA-SAULĖ“ nau-
dai; 63 845,93 Lt žalos atlyginimo UAB „Engera“ naudai; 238 064,40 Lt – UAB „Etipas“ 
naudai; 63  845,93  Lt – UAB „Gerena“ naudai; 252  023,40  Lt – UAB „Grindukas“ nau-
dai; 250  500,60  Lt – UAB „Henora“ naudai; 250  500,60  Lt – UAB „Hensira“ naudai; 
252  023,40  Lt – UAB „Infinity Power“ naudai; 207  709,92  Lt – UAB KLI LT naudai; 
251 161,50 Lt žalos atlyginimo UAB „LumaHell“ naudai; 250 500,60 Lt – UAB „Ostira“ 
naudai; 250 500,60 Lt – UAB „Sandita“ naudai; 250 500,60 Lt – UAB „Sanesetas“ nau-
dai; 250  500,60  Lt – UAB „Sauleda“ naudai; 61  717,73  Lt – UAB „Saulės misija“ nau-
dai; 218  597,94  Lt – UAB „Saulės šviesa“ naudai; 252  869,40  Lt – UAB „Sigerta“ nau-
dai; 312  509,02  Lt – UAB „Stogvyga“ naudai; 250  500,60  Lt – UAB „Tanvira“ naudai; 
64 296,00 Lt – UAB „Virtualios sistemos“ naudai; 

2) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 5 proc. dydžio metines procesines palū-
kanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo 
sprendimo visiško įvykdymo dienos; 

3) bylą stabdyti ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą;
4) priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.
2. Skunde nurodė, kad leidimus plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus (iš-

skyrus pareiškėją G. K.) gavo nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d., t.  y. 
tuo metu, kai galiojo 1,44 Lt/kWh supirkimo tarifas elektros jėgainėms, neintegruotoms 
į pastatą, kurių įrengtoji galia yra iki 30 kW ir 1,80 Lt/kWh supirkimo tarifas elektros jė-
gainėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra iki 30 kW. Nuo 2013 m. vasario 
1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau 
– ir AIEĮ) pakeitimai, susiję su mažųjų saulės elektrinių pagamintos elektros energijos 
supirkimo tarifais, kuriais nustatyta, kad taikomas Leidimo gaminti elektros energiją iš-
davimo metu galiojantis fiksuotas elektros energijos supirkimo tarifas. Pagal pasikeitusį 
teisinį reglamentavimą, mažųjų saulės jėgainių, kurioms leidimai gaminti elektros energi-
ją buvo išduoti nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d., pagaminta elektros ener-
gija turėjo būti prekiaujama tokiais fiksuotais tarifais: 1,25  Lt/kWh elektros jėgainėms, 
neintegruotoms į pastatą, ir 1,60  Lt/kWh elektros jėgainėms, integruotoms į pastatą, o 
saulės jėgainių, kurioms leidimai gaminti elektros energiją išduoti nuo 2013 m. balandžio 
1 d. iki 2013 m. birželio 30 d.: 0,69 Lt/kWh elektros jėgainėms, neintegruotoms į pastatą, 
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ir 0,87 Lt/kWh elektros jėgainėms, integruotoms į pastatą. Dėl pasikeitusio teisinio regu-
liavimo ir nustatytų mažesnių pagamintos elektros energijos supirkimo tarifų pareiškė-
jai patyrė žalą, kurią pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 
straipsnio nuostatas turi atlyginti valstybė. 

3. Pažymėjo, kad keičiant AIEĮ nustatytą teisinį reglamentavimą, buvo pažeistos 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 1 ir 2 dalių, Lietuvos Respublikos įsta-
tymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuos-
tatos, bendrasis teisės principas lex retro non agit, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių 
apsaugos ir proporcingumo principai. Įstatymų leidėjas tik išimtiniais atvejais gali nusta-
tyti grįžtamąjį įstatymo galiojimą. Keičiant AIEĮ, buvo nustatytas toks teisinis reguliavi-
mas, kuris įsiterpė į jau pasibaigusius teisinius santykius, nes, pagal iki 2013  m. sausio 
31  d. galiojusią AIEĮ redakciją, elektros energija turėjo būti superkama pagal leidimo 
plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu patvirtintus fiksuotus tari-
fus. Reguliavimas, kuris galėtų pakeisti teisės normas, kai reguliuojami santykiai jau yra 
pasibaigę, sudarytų prielaidas paneigti asmenų teisėtus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį 
saugumą, konstitucinį teisingumo principą. Pagrįsdami savo reikalavimą, pareiškėjai taip 
pat rėmėsi Didžiosios Britanijos apeliacinio teismo sprendimu byloje Nr. C1/2012/0023, 
kur buvo sprendžiamas klausimas, ar išmokų tarifų koregavimas, keičiant teisinį regla-
mentavimą, nepažeidžia elektros jėgainių savininkų teisių. Nurodė, kad pakeitus teisinį 
reguliavimą, buvo pažeistas pareiškėjų teisėtų lūkesčių apsaugos principas, nes, manyda-
mi, kad bus taikomi leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu 
nustatyti tarifai, pareiškėjai, prieš pradėdami elektros energijos gamybos veiklą, galėjo 
įvertinti būsimas investicijas ir pelną. Priimdamas AIEĮ pakeitimo įstatymą, įstatymų 
leidėjas pažeidė ir proporcingumo principą, nes nebuvo poreikio apsaugoti ar užtikrinti 
kitų teisinių vertybių, Lietuvoje nebuvo susiklosčiusi ypatinga (sunki ekonominė, finan-
sinė ar kt.) padėtis. Be to, teisinis reguliavimas pakeistas ne laikinai dėl tam tikros ypatin-
gos teisinės situacijos.

4. Taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energeti-
kos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projek-
tas Nr. 13-64-01 teisės aktų projektų informacinėje sistemoje buvo įregistruotas 2013 m. 
sausio 7  d., Lietuvos Respublikos Seime svarstytas ypatingos skubos tvarka, parengtas 
nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, kurios yra privalomos, 
reikalavimų ir nesuderintas su kitomis valstybės institucijomis bei visuomene. Tvirtinant 
AIEĮ pakeitimo įstatymą, nebuvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
terijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Seimo kanceliarijos Teisės departamen-
to ir Seimo Ekonomikos komiteto Papildomo komiteto raštuose pateiktus argumentus 
dėl galimo asmenų, kuriems išduoti Leidimai plėsti elektros energijos gamybos pajėgu-
mus, teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimo, taip pat investicinių projektų plėtros 
stabdymo. 

5. Pareiškėjai nurodė, kad jų patirta žala, kurios sumos yra detalizuojamos teismui 
pateiktuose apskaičiavimuose, yra nuostoliai, kurie susidarys dėl to, kad 12 metų paga-
minta elektros energija bus prekiaujama taikant ne leidimų plėtrai išdavimo metu galio-
jusiais tarifais. Iki šios dienos pareiškėjai jau yra patyrę nuostolių dėl to, jog už parduotą 
elektros energiją buvo mokama sumažintu tarifu. Pareiškėjų nuomone, tarp nurodytų ne-
teisėtų veiksmų ir jų patirtos žalos egzistuoja akivaizdus priežastinis ryšys, nes nuostoliai 
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atsirado būtent dėl pakeisto teisinio reguliavimo, kuris pažeidžia anksčiau nurodytus tei-
sės aktus ir konstitucinius principus. 

6. Pareiškėjų teigimu, ginčo atveju yra pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą su 
prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 
11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560) 
6 straipsnio nuostata, ta apimti, kuria ji taikoma ir tiems gamintojams, kurių elektrinėms 
leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas iki šio įstatymo įsigalio-
jimo dienos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 1 ir 2 dalims, 
konstituciniam teisinės valstybės principui. 

7. Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lietuvos Respublikos energetikos ministe-
rija (toliau – ir Ministerija) atsiliepime (VI t., b. l. 64–83) prašė skundą atmesti. 

8. Paaiškino, jog leidimai verstis veikla elektros energetikos sektoriuje buvo išduo-
dami vadovaujantis dabar jau panaikintomis Veiklos elektros energetikos sektoriuje lei-
dimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. 
gruodžio 18  d. įsakymu Nr.  380 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“. Pareiškėjams išduotuose leidimuose 
plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus Ministerija nurodė leidimu reglamentuoja-
mos veiklos sąlygas – vykdyti Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo 
taisyklių VII skyriuje nurodytas veiklos sąlygas; elektrinė pradedama eksploatuoti tik tei-
sės aktų nustatyta tvarka gavus leidimą gaminti elektros energiją; elektrinėje pagaminta 
elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu 
nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pareiškėjai, pradėdami veiklą energetikos sektoriuje ir gavę 
leidimus, sutiko su leidimu reglamentuojamomis veiklos sąlygomis, t.  y. ir su tuo, kad 
elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros ener-
gijos gamybos metu nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pareiškėjai laisva valia atliko daugelį 
veiksmų, ir tik po to, apskaičiavę neva kilsiančią žalą, kreipėsi į teismą.

9. Atkreipė dėmesį, kad kai kurie pareiškėjai yra praleidę įstatymo nustatytus ter-
minus kreiptis į teismą su skundais dėl leidimų gaminti elektros energiją. Pirminis pa-
reiškėjų skundas yra 2013 m. liepos 15 d., todėl pagal Lietuvos Respublikos administra-
cinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) reikalavimus, galima būtų skųsti leidimus, 
išduotus 2013 m. birželio 15 d. ir vėliau. Todėl pareiškėjų leidimai, t. y. 2013 m. birželio 
10 d. UAB „Grindukas“ Nr. LG-1836, 2013 m. kovo 27 d. UAB „Gerena“ Nr. LG-1266, 
2013 m. kovo 27 d. UAB „Engera“ Nr. LG-1265, 2013 m. kovo 27 d. UAB „Virtualiosios 
sistemos“ Nr. LG-1123, 2013 m. kovo 26 d. leidimas A. V. Nr. LG-1035, 2013 m. birželio 
6 d. D. R. Nr. LG-1694, 2013 m. kovo 27 d. K. V. Nr. LG-1188, 2013 m. birželio 10 d. L. G. 
Nr. LG-1823, 2013 m. kovo 27 d. R. Ž. Nr. LG-1187, 2013 m. birželio 10 d. V. L. Nr. LG-
1825, 2013  m. birželio 11  d. V. Š. Nr.  LG-1845, 2013  m. birželio 7  d. MB „Aimijus“ 
Nr. LG-1810, 2013 m. birželio 7 d. leidimas MB „Giesole“ Nr. LG-1809, 2013 m. birželio 
7 d. MB „Nastelga“ Nr. LG-1808, 2013 m. birželio 7 d. UAB „Animpeksas“ Nr. LG-1811, 
2013 m. birželio 7 d. leidimas UAB „ANVIGA“ Nr. LG-1812, 2013 m. kovo 29 d. leidi-
mas UAB „Dynamic Solar“ Nr. LG-1598, 2013 m. kovo 29 d. UAB „DS2“ Nr. LG-1585, 
2013 m. birželio 7 d. leidimas UAB „DS2“ Nr. LG-1800, 2013 m. kovo 29 d. UAB „DS3“ 
Nr. LG-1854, 2013 m. birželio 7 d. leidimas UAB „DS3“ Nr. LG-1819, 2013 m. kovo 29 d. 
leidimas UAB „DS6“ Nr. LG-1583, 2013 m. birželio 7 d. leidimas UAB „Etipas“ Nr. LG-
1813, 2013 m. birželio 10 d. UAB „Infinity Power“ Nr. LG-1831, 2013 m. kovo 28 d. leidi-
mas UAB „Saulės misija“ Nr. LG-1502, 2013 m. birželio 7 d. leidimas UAB „Saulės šviesa“ 
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Nr. LG-1814, 2013 m. birželio 10 d. UAB „Stogvyga“ Nr. LG-1827 yra skundžiami pralei-
dus įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą, todėl, neprašant atnaujinti praleisto ter-
mino, atsakovas prašė taikyti senatį ir atmesti šių pareiškėjų prašymą. 

10. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstaty-
mo 2, 11, 13, 14, 16, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo 
įstatymas (toliau – ir Įgyvendinimo įstatymas) buvo parengtas siekiant užtikrinti sklandų 
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20 
ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (toliau – ir Pakeitimo įstatymas) nuos-
tatų įgyvendinimą. Dėl įstatymo įgyvendinimo, jo rengėjų nuomone, buvo būtina imtis 
priemonių, kurios padėtų užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir išvengti elektros energijos 
kainų didėjimo. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 14 straipsnio 2 da-
lis numato, kad energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas būtų 
taikomas atsižvelgiant į ekonominio pagrįstumo, mažiausių sąnaudų ir poveikio elektros 
energijos kainai galutiniams vartotojams kriterijus. Įstatymų leidėjas turi diskreciją imtis 
būtinų priemonių, kurios padėtų užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir išvengti elektros 
energijos kainų didėjimo. Šią diskreciją objektyviai lemia tai, kad po AIEĮ įsigaliojimo 
atsinaujinančios energetikos plėtra tapo nedarni: vienintelė plačiai vystoma technologija 
šiuo laikotarpiu – saulės šviesos energijos elektrinės. Ministerijai buvo pateikiami tūks-
tančiai prašymų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant ne didesnės kaip 
30  kW galios elektrines. Tuo atveju, jei visi saulės elektrinių projektai, kuriems yra iš-
duoti leidimai arba pateikti prašymai juos išduoti, būtų įgyvendinti, šiose elektrinėse pa-
gamintą elektros energiją superkant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
(toliau – ir Komisija) nustatytu tarifu, ženkliai padidėtų elektros energijos kaina vartoto-
jams. Tai paveiktų ne tik fizinius asmenis, vartojančius elektros energiją savo ūkiniams 
poreikiams, bet ir įmones, kurių gaminamos produkcijos bei teikiamų paslaugų kainai (o 
taip pat ir konkurencingumui) didžiulę įtaką turi elektros energijos kaina. Dėl 2012 m. 
spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais pateiktų atsakovui apie 16 tūkstančių prašymų plė-
toti elektros energijos gamybos pajėgumus, statant ne didesnės kaip 30  kW galios sau-
lės elektrines, susidarė situacija, kuomet galimų įrengti mažųjų saulės šviesos energijos 
elektrinių suminė įrengtoji galia (įvertinant atsakovui pateiktus prašymus dėl leidimų šių 
elektrinių plėtrai) artėjo prie 500 MW, tokiu būdu, viršijant suminę įrengtąją galia, nusta-
tytą AIEĮ (redakcija iki 2013 m. sausio 17 d.) apie 50 kartų. Iki Pakeitimo įstatymo priė-
mimo atsakovas turėjo apie 10 000 neišnagrinėtų prašymų išduoti leidimą plėtoti elek-
tros energijos gamybos pajėgumus. Tokia susidariusi situacija galėjo sąlygoti papildomą 
kasmetinį viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – ir VIAP) lėšų poreikį vir-
šijantį 400 mln. Lt., kuris, remiantis teisės aktais, būtų surinktas iš kitų elektros energijos 
vartotojų. 

11. Teigė, jog reikia įvertinti ir tai, jog šioje byloje yra analizuojamas specifinės 
valstybės srities – skatinimo priemonių (tam tikros formos paramos) energetikos sek-
toriuje skyrimo – teisinis reguliavimas. Šios priemonės iš esmės finansuojamos pa-
skirstant VIAP lėšas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 
savo 2013  m. gruodžio 23  d. nutartyje pažymėjo, kad toks šios srities pobūdis, be kita 
ko, suponuoja itin plačią įstatymų leidėjo diskreciją ją reguliuoti, ypač atsižvelgiant į vi-
suomeninių santykių, viešųjų interesų pokyčius (žr., pvz., mutatis mutandis Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) 2009  m. birželio 4  d. sprendimą bylo-
je Nr.  C-241/07). Atkreipė dėmesį, kad ESTT atmeta ieškinius dėl žalos atlyginimo,  
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pareikštus dėl ekonominės politikos sprendimų. Aptartu teisiniu reguliavimu teisinio 
apibrėžtumo, lex retro non agit, proporcingumo bei kiti principai nebuvo pažeisti. 

12. Nurodė, jog nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjai patyrė žalą dėl Lietuvos vals-
tybės kaltės. Nesutiko su pareiškėjų argumentais, kad jie patyrė žalą, kurią sudaro pagrįs-
tai tikėtos, bet negautos pajamos, už parduodamą elektros energiją. Pareiškėjai, prašyda-
mi priteisti iš Lietuvos valstybės žalos atlyginimą preziumuoja, kad jų saulės elektrinėse 
jau yra pagaminta visa elektros energija, kuri turėjo būti pagaminta per 12 metų, par-
duota bei pareiškėjai palygino gautas pajamas su pajamomis, paskaičiuotomis pagal kai-
ną, nustatytą Komisijos. Tačiau tikslaus nuostolių dydžio apskaičiuoti objektyviai neį-
manoma, kadangi jis priklauso nuo faktiškai pagamintos ir parduotos elektros energijos 
kiekio. Faktiškai pagamintos elektros energijos kiekis taip pat priklauso nuo objektyvių 
priežasčių (meteorologinių sąlygų, elektrinės techninės būklės ir pan.). Pareiškėjai nein-
formuoja apie su AB Lesto sudarytas elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis (to-
liau –Sutartis), jų nepateikia, byloje taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių, kad jų valdo-
mos saulės šviesos elektrinės gamina ir parduoda elektros energiją. 

13. Pridūrė, jog Konstitucijos straipsniai ir teisinės valstybės principas nėra pažeis-
ti, todėl nėra pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą.

14. Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministe-
rija atsiliepime su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Pozicija grindė iš esmės 
tais pačiais motyvais kaip ir Energetikos ministerija. 

II.

15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu 
(VI t., b. l. 110–118) pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

16. Teismas nustatė, kad Ministerija 2013 m. kovo–gegužės mėn. išdavė pareiškė-
jams leidimus gaminti elektros energiją saulės elektrinėse, kuriose įrengtoji galia nevirši-
ja 0,03 MW (I t., b. l. 43–98). Visuose leidimuose buvo pažymėta, kad elektrinėse paga-
minta energija bus prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros gamybos metu, nustatyta 
tvarka ir sąlygomis.

17. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-2834/2013, 
bei įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, konstatavo, kad net ir pakeitus ginčui aktu-
alų teisinį reglamentavimą, skatinimo sistemos priemonių taikymas nebuvo visiškai pa-
naikintas, nes nustatytas fiksuotas tarifas ir toliau taikomas dvylika metų (AIEĮ 20 str. 6, 
7 d.). 

18. Taip pat pabrėžė, kad reikšdami reikalavimus dėl turtinės žalos atlyginimo, pa-
reiškėjai nepateikė jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog tolesnis įrengtos saulės 
elektrinės eksploatavimas iš esmės būtų praradęs ekonominę prasmę (pvz., akivaizdžiai 
nuostolingas) ir negalėtų net minimaliai užtikrinti intereso, kurio buvo siekta įgyjant lei-
dimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, t. y. kurti ir plėtoti verslą, gauti paja-
mų bei pelno iš valstybės skatinamos ekonominės veiklos. 

19. Sprendė, jog atsižvelgiant į tai, negali būti konstatuota, kad nuo 2013  m. va-
sario 1  d. pakeitus teisinį reglamentavimą yra paneigiama, remiantis iki 2013  m. vasa-
rio 1 d. galiojusia AIEĮ redakcija, įgytų teisių esmė, pažeistas proporcingumo principas, 
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iškreipta konkuruojančių vertybių pusiausvyra, neužtikrintas teisingas jų balansas. 
Priešingai, kartu su patikslintu skundu pareiškėjai pateikė PVM sąskaitas faktūras (III t., 
b. l. 105–200, IV t., b. l. 1–194, V t., b. l. 1–183), patvirtinančias, kad jie vykdo prekybą 
saulės elektrinėse pagaminta elektros energija ir iš šios veiklos gauna realių pajamų. 

20. Taip pat nurodė, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėsti-
nės teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 23 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-
2834/2013 pažymėta, AIEĮ 20 straipsnio 6 dalies nuostatos faktiškai pradėtos taikyti tik 
gavus leidimą gaminti elektros energiją, todėl nėra pagrindo teigti, kad ši norma veikia 
retrospektyviai. Priminta, jog visiems pareiškėjams leidimai gaminti elektros energi-
ją buvo išduoti iki AIEĮ įstatymo nuostatų pakeitimų, įsigaliojusių 2013 m. vasario 1 d. 
Todėl kaip nepagrįsti atmesti pareiškėjų argumentai, kad taikant nuo 2013 m. vasario 1 d. 
pasikeitusį teisinį reglamentavimą, buvo įsiterpta į jau susiklosčiusius teisinius santykius. 

21. Tuo pačiu teismas pažymėjo, jog aplinkybių, ar priimant Pakeitimo įstatymą 
buvo laikomasi teisės aktuose nustatytų teisėkūros reikalavimų, vertinimas nepriskirti-
nas administracinių teismų kompetencijai, tai susiję su teisės akto atitikties Konstitucijos  
69 straipsnio 1 dalies nuostatoms vertinimu, todėl šiuo aspektu nepasisakė. 

22. Pasisakydamas dėl prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą, teismas rėmė-
si Konstitucijos 110  straipsniu, ABTĮ 4 straipsnio 2 dalimi, LVAT 2009  m. rugsėjo 
14  d. nutartimi administracinėje byloje Nr.  A261-997/2009, 2009  m. sausio 30  d. nutar-
timi administracinėje byloje Nr.  A756-152/2009, bei pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinei teisėjų kolegijai, nagrinėjusiai administracinę bylą  
Nr.  A143-2834/2013, kurioje taip pat buvo prašoma kreiptis į Konstitucinį Teismą, abe-
jonių dėl Pakeitimo įstatymo atitikties Konstitucijai nekilo, analogiškai aptarta teisi-
nė situacija buvo vertinama ir vėlesnėse Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
nagrinėtose bylose, kuriose esminės faktinės ir teisinės aplinkybės yra tokios pačios 
kaip ir nagrinėjamoje byloje (2014  m. liepos 31  d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556-1545/2014).

23. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad dėl pasikeitusio AIEĮ 
nuostatų taikymo nebuvo pažeisti pareiškėjų teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikru-
mo ir proporcingumo principai, todėl nagrinėjamu atveju nenustatyta viena iš būtinų 
sąlygų valstybės civilinei atsakomybei kilti, t.  y. valdžios institucijų neteisėti veiksmai. 
Nenustačius neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo analizuoti, ar egzistuoja kitos civilinės at-
sakomybės sąlygos, o pareiškėjų skundo reikalavimai dėl žalos priteisimo atmestini kaip 
nepagrįsti (ABTĮ 88 str. 1 p.). Taip pat atmestini ir išvestiniai reikalavimai dėl procesinių 
palūkanų priteisimo.

III.

24. Advokatas L. J. pareiškėjų vardu padavė Lietuvos vyriausiajam administraci-
niam teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. 
rugpjūčio 25 d. sprendimo (VII t., b. l. 22–38), kuriame prašė:

1) Kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo šio-
je byloje priėmimo; 

2) Kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Pakeitimo įstatymo  
6 straipsnis, tiek, kiek jis įtvirtino naują fiksuotų elektros energijos iš atsinaujinančių ište-
klių tarifų dydžių nustatymo principą, atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją; 
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3) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 25 d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti: 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės pareiškėjų naudai visas bylinėjimosi išlaidas;
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 248 027,57 Lt žalos atlyginimo A. P. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 200 471,54 Lt žalos atlyginimo A. L. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 195 121,44 Lt žalos atlyginimo A. L. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 55 865,19 Lt žalos atlyginimo A. V. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 204 774,17 Lt žalos atlyginimo D. R. naudai;
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 869,40 Lt žalos atlyginimo D. R. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 734,04 Lt žalos atlyginimo G. K. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 61 724,16 Lt žalos atlyginimo K. V. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 023,40 Lt žalos atlyginimo L. G. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 314 712,00 Lt žalos atlyginimo R. S. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 60 695,42 Lt žalos atlyginimo R. Ž. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 308 417,76 Lt žalos atlyginimo S. Š. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 116 951,04 Lt žalos atlyginimo V. L. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 167 888,70 Lt žalos atlyginimo V. R. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 869,40 Lt žalos atlyginimo V. S. naudai;
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 869,40 Lt žalos atlyginimo V. L. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 129 336,48 Lt žalos atlyginimo V. Š. naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 869,40 Lt žalos atlyginimo IĮ „Natūrali 

tekstilė“ naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 238  064,40  Lt žalos atlyginimo  

MB „Aimijus“ naudai;
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 238  064,40  Lt žalos atlyginimo  

MB „Giesole“ naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 238  064,40  Lt žalos atlyginimo  

MB „Nastelga“ naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 023,40 Lt žalos atlyginimo UAB „AEC 

Baltic“ naudai;
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 238  064,40  Lt žalos atlyginimo  

UAB „ANIMPEKSAS“ naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 238  064,40  Lt žalos atlyginimo  

UAB „ANVIGA“ naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 63  845,93  Lt žalos atlyginimo  

UAB „Dynamic Solar“ naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 023,40 Lt žalos atlyginimo UAB „DS10“ 

naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 023,40 Lt žalos atlyginimo UAB „DS11“ 

naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 315 869,33 Lt žalos atlyginimo UAB „DS2“ 

naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 315 869,33 Lt žalos atlyginimo UAB „DS3“ 

naudai; 
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 63 845,93 Lt žalos atlyginimo UAB „DS6“ 

naudai; 
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priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 504 046,80 Lt žalos atlyginimo UAB „DS7“ 
naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 023,40 Lt žalos atlyginimo UAB „DS8“ 
naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252 023,40 Lt žalos atlyginimo UAB „DS9“ 
naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252  869,40  Lt žalos atlyginimo  
UAB „ENERGIJA- SAULĖ“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 63 845,93 Lt žalos atlyginimo UAB „Engera“ 
naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 238  064,40  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Etipas“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 63 845,93 Lt žalos atlyginimo UAB „Gerena“ 
naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252  023,40  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Grindukas“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 250  500,60  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Henora“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 250  500,60  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Hensira“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252  023,40  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Infinity Power“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 207 709,92 Lt žalos atlyginimo UAB „KLI LT“ 
naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 251  161,50  Lt žalos atlyginimo  
UAB „LumaHell“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 250  500,60  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Ostira“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 250  500,60  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Sandita“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 250  500,60  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Sanesetas“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 250  500,60  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Sauleda“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 61 717,73 Lt žalos atlyginimo UAB „Saulės 
misija“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 218 597,94 Lt žalos atlyginimo UAB „Saulės 
šviesa“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 252  869,40  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Sigerta“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 312  509,02  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Stogvyga“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 250  500,60  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Tanvira“ naudai; 

priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 64  296,00  Lt žalos atlyginimo  
UAB „Virtualios sistemos“ naudai; 
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priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 5 proc. dydžio metines procesines palūka-
nas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo 
sprendimo visiško įvykdymo dienos.

25. Apeliaciniame skunde dėl teisės į teismą apribojimo nurodė, pirma, kad teis-
mas viršijo administracinių teismų kompetenciją, prisiėmė išimtinius Konstitucinio 
Teismo įgaliojimus, todėl priėmė nepagrįstą bei naikintiną sprendimą. Šiuo aspektu 
pažymėjo, jog valdžios institucija, kurios veiksmų teisėtumas ginčijamas šioje byloje – 
Seimas. Pareiškėjai žalą kildina iš Seimo priimtų Pakeitimo įstatymo 20 straipsnio 6 da-
lies nuostatų įgyvendinimo, nes minėtų nuostatų galiojimas pareiškėjų atžvilgiu galimai 
prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 69 straipsnio 1 daliai bei teisinės valsty-
bės principui. Vadovaujantis ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktu, bylas dėl žalos, esant 
poreikiui taikyti CK 6.271 straipsnyje numatytą teisinį reguliavimą, nagrinėja adminis-
traciniai teismai. Taigi bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į šioje byloje pareikštus 
reikalavimus, privalo tinkamai įvertinti civilinei atsakomybei kilti būtinas sąlygas, Seimo 
veiksmų teisėtumą priimant Pakeitimo įstatymą, kitaip pareiškėjų teisė į teisingą bylos 
išnagrinėjimą per se būtų paneigta. Reikalavimo priteisti žalą neįmanoma išnagrinėti 
neįvertinus skundžiamo subjekto veiksmų teisėtumo. Seimo veiksmų teisėtumą įvertin-
ti šioje byloje privalo nebūtinai bylą nagrinėjantis teismas, pareiškėjai prašė perduoti šį 
klausimą nagrinėti kompetentingam Konstituciniam Teismui, tačiau teismas šio prašymo 
netenkino, nurodydamas, jog pagrindų kreiptis į Konstitucinį Teismą nėra. Darydamas 
tokią išvadą, teismas pats įvertino Seimo veiksmų teisėtumą priimant Pakeitimo įstaty-
mą. Antra, teismas neįvertino bylos išsprendimui reikšmingų aplinkybių, susijusių su 
Seimo veiksmų priimant Pakeitimo įstatymą teisėtumo vertinimu. Nurodydamas, kad 
„aplinkybių, ar priimant Pakeitimo įstatymą buvo laikomasi teisės aktuose nustatytų tei-
sėkūros reikalavimų, vertinimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. 
Tai susiję su atitikimo Konstitucijos 69 straipsnio 1  dalies nuostatoms vertinimu, todėl 
teismas šiuo aspektu nepasisako“, teismas atsisakė įvertinti aplinkybes, kurios yra esmi-
nės ir turi įtakos bylos baigčiai. 

26. Teismas netinkamai įgyvendino Konvencijoje įtvirtintą pareiškėjų teisę į teis-
mą, nukrypo nuo Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojamos praktikos. Nors bylą 
nagrinėjančio teismo nesaisto įstatyminė pareiga kreiptis į Konstitucinį Teismą, bylą na-
grinėjantis teismas negali ginčo spręsti netirdamas ir nesikreipdamas į kompetentingą 
teismą dėl civilinės atsakomybės taikymui reikšmingos aplinkybės įvertinimo vadovau-
jantis vien formaliais pagrindais (jog tokia teismo pareiga tiesiogiai nenustatyta įstaty-
mu), nes tokiu atveju, priimdamas sprendimą, teismas tik imituotų teisingumo vykdymą. 

27. Dėl Pakeitimo įstatymo retrospektyvaus veikimo netinkamo aiškinimo nuro-
dė, kad teismas netinkamai vertino pareiškėjus ir valstybę siejančius teisinius santykius 
bei teisinio reguliavimo įtaką šių santykių turiniui. Teigė, kad pareiškėjus ir valstybę sieja 
trijų rūšių teisiniai santykiai, susiję su: Leidimo plėtrai išdavimu; Fiksuoto tarifo nustaty-
mu; Leidimo gaminti elektros energiją išdavimu. 2013 m. sausio 17 d. priėmus Pakeitimo 
įstatymą, ir jam įsigaliojus 2013 m. vasario 1 d., fiksuoto tarifo, taikomo konkrečiam ūkio 
subjektui, nustatymo momentą Seimas susiejo ne su Leidimo plėtrai išdavimo momen-
tu, o su Leidimo gamybai išdavimo momentu, pareiškėjus ir valstybę siejantį turtinio tei-
sinio pobūdžio santykį, susiklosčiusį Leidimo plėtrai išdavimo dieną AIEĮ 20 straipsnio  
7 dalies (2012  m. birželio 21  d. įstatymo Nr.  XI-2096 redakcija, galiojusi iki 2013  m. 
sausio 31  d.) pagrindu pakeitė, t.  y. vienašališkai pakeitė susiformavusių ir galiojančių 
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turtinio pobūdžio teisinių santykių turinį, dėl ko įsiterpė į jau nustatytus ir galiojančius 
teisinius santykius. Tai įrodo, jog atsakovas, priėmęs Pakeitimo įstatymą taip, kad būtų 
įsiterpta į jau susiformavusius teisinius santykius, pažeidė konstitucinį lex retro non agit 
principą. Nežiūrint į tai, jog Leidimus gamybai pareiškėjai gavo įsigaliojus Pakeitimo 
įstatymui, Leidimų gamybai išdavimo juridinis faktas pakeitė su Fiksuotu tarifu susi-
jusius ir šiai dienai galiojančius turtinio pobūdžio teisinius santykius, valstybę ir pa-
reiškėjus siejančius Leidimų plėtrai išdavimo pagrindu. Pakeitimo įstatymas nustatė 
reguliavimą, kuris taikomas jau įvykusiems juridiniams faktams ir tų faktų pagrindu 
susiformavusiems teisiniams turtinio pobūdžio santykiams. Be to, teismas neįvertino, 
kaip Pakeitimo įstatymu pareiškėjų teisinė padėtis buvo palengvinta, nors Konstitucinis 
Teismas yra ne kartą pabrėžęs, jog pagal principą lex retro non agit teisės aktų galia yra 
nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka, nebent būtų pa-
lengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams. 

28. Pasisakydamas dėl byloje taikytų 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo nutarties administracinėje byloje Nr. A143-2834/2013 motyvų, 
pažymėjo, kad atsakovas privalėjo įrodyti, kad kainų vartotojams padidėjimas yra perne-
lyg didelis, t. y. pažeidžiantis vartotojų interesus, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Byloje 
taip pat nenustatyta, jog pareiškėjų elektrinėje pagamintos elektros energijos gamybos 
skatinimas Leidimo plėtrai išdavimo sąlygomis lemtų tokį elektros energijos tarifo var-
totojams didėjimą, jog jis būtų laikomas ženkliu ir pažeidžiančiu vartotojų ilgalaikius 
interesus, numatytus ilgalaikės valstybės raidos strategijoje. Byloje nesant įrodymų apie 
elektros energijos kainos vartotojams nepagrįstumą nėra pagrindo prieiti prie išvados, 
jog elektros energijos kaina vartotojams tapo per didelė, jog 2011 m. galiojančiu teisiniu 
reguliavimu nustatytas skatinimo mechanizmas paneigia tautos gerovės turinį, jog atsira-
do poreikis ginti elektros energijos vartotojus papildomai. 

29. Remiasi 2009  m. balandžio 23  d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios 
bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB“ (toliau – ir Direktyva), 
2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/77/EB „Dėl elek-
tros, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus 
rinkoje“ (toliau – ir Skatinimo direktyva), teigia, kad Lietuvos vyriausiajam administra-
ciniam teismui bylos aplinkybių kontekste kyla pareiga kreiptis į ESTT prašant priimti 
prejudicinį sprendimą.

30. Atsakovo atstovas Energetikos ministerija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skun-
dą (VII t., b. l. 41–51), kuriame prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. 
rugpjūčio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

31. Atsiliepime nurodė, jog teismas pagrįstai konstatavo, kad sprendžiant viešo-
sios atsakomybės klausimą, visų pirma būtina nustatyti, ar valdžios institucijų darbuotojų 
veiksmai buvo teisėti, t. y. ar jie veikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų dar-
buotojai privalėjo veikti. Rėmėsi AIEĮ 1 straipsnio 1 dalimi, AIEĮ (redakcija iki 2013 m. 
vasario 1 d.) 13 straipsnio 3 dalies 2 punktu. Informavo, kad 2012 m. Ministerijai buvo 
pateikta apie 16 tūkstančių prašymų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sta-
tant ne didesnės kaip 30  kW galios saulės elektrines. Susidarė situacija, kuomet ga-
limų įrengti mažųjų saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia artėjo 
prie 500 MW, tokiu būdu viršijant suminę įrengtąją galią, nustatytą AIEĮ (redakcija iki 
2013 m. vasario 1 d.) 13  straipsnio 3 dalies 2 punkte, apie 50 kartų. Tai galėjo sąlygoti 
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papildomą kasmetinį VIAP lėšų poreikį, viršijantį 400 mln. Lt per metus, kuris būtų su-
renkamas iš kitų elektros energijos vartotojų. Jei visi saulės elektrinių projektai, kuriems 
išduoti leidimai arba pateikti prašymai juos išduoti, būtų įgyvendinti, šiose elektrinėse 
pagamintą elektros energiją superkant Komisijos nustatytu tarifu, ženkliai padidėtų elek-
tros energijos kaina vartotojams. Tai darytų poveikį ne tik fiziniams asmenims, varto-
jantiems elektros energiją savo ūkiniams poreikiams, bet ir įmonėms, kurių gaminamos 
produkcijos bei teikiamų paslaugų kainai, taigi ir konkurencingumui, didžiulę įtaką turi 
elektros energijos kaina. Akivaizdu, kad taip (nustatant elektros energijos vartotojams 
nepagrįstą naštą mokėti už VIAP) būtų pažeisti teisingumo, protingumo principai. Todėl 
Seimas, privalėdamas vykdyti valstybinio rinkos reguliavimo funkcijas, siekiant apsaugo-
ti vartotojus turėjo imtis teisinių rinkos reguliavimo priemonių – t.  y. priimti įstatymo 
pakeitimus. Be to, fiksuoti tarifai nustatomi vadovaujantis Komisijos 2011 m. liepos 29 d. 
nutarimu Nr. O3-233 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinta Elektros energijos, pagamin-
tos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika. Šios meto-
dikos 9 punktas nustato, kad Komisija nustato supirkimo tarifą, maksimalų tarifą, užti-
krinantį skatinimo laikotarpiu elektros energijos jėgainės būsimųjų pinigų srautų grynąją 
dabartinę vertę (NPV), lygią nuliui, t. y. diskontuoto neigiamo pinigų srauto (investicijų 
ir būsimų pinigų išlaidų grynosios dabartinės vertės) atitikimą diskontuotam teigiamam 
pinigų srautui (būsimų piniginių pajamų grynajai dabartinei vertei). Ši nuostata įparei-
goja nustatyti supirkimo tarifą tokio dydžio, kuris suteiktų galimybę gauti pelną tik pa-
sibaigus skatinimo laikotarpiui, tai yra po 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją 
išdavimo dienos.

32. Pareiškėjų argumentai dėl teisinio reguliavimo ir iš to kilusių pasekmių, priė-
mus Pakeitimo įstatymą, Įgyvendinimo įstatymą yra panašūs į tuos, dėl kurių pasisakyta 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartyje adminis-
tracinėje byloje Nr.  A143-2834/2013, todėl šioje byloje taikytinas minėtoje nutartyje su-
formuotas precedentas. Nagrinėjamoje byloje, kaip ir minėtoje, jau išnagrinėtoje, byloje, 
nustatytų aplinkybių kontekste svarbu, jog skatinimo sistemos priemonių taikymas pa-
reiškėjams nebuvo visiškai panaikintas. Byloje taip pat nėra duomenų ir pareiškėjai neak-
centavo, kad jų pastatytos saulės elektrinės tolesnis eksploatavimas iš esmės yra praradęs 
ekonominę prasmę (pvz., akivaizdžiai nuostolingas) ir negali net minimaliai užtikrinti 
intereso, kurio jie siekė įgydami leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus, t. y. kurti ir 
plėtoti verslą, gauti pajamų bei pelno iš valstybės skatinamos ekonominės veiklos.

33. Dėl kreipimosi į ESTT, remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
267 straipsnio 1 dalimi, pažymėjo, kad jam nekyla klausimas dėl Direktyvos nuostatų aiš-
kumo ir galiojimo, apeliantai taip pat nenurodė jam, dėl turinio ar dėl galiojimo, nesu-
prantamų Direktyvos nuostatų. Atsakovui taip pat nėra įžvelgiamas Pakeitimo įstatymo 
neatitikimas Direktyvai. Apeliantai, be hipotetinių prielaidų, tokio neatitikimo įrodymų 
taip pat nepateikia. Apeliantų cituojama Skatinimo direktyva 2012 m. sausio 1 d. buvo 
panaikinta. Taip pat atkreipia dėmesį į ESTT bylas, kuriose pasisakyta dėl teisėtų lūkesčių 
apsaugos principo.

34. Teisingumo ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą (VII t., b. l. 54–56) prašė 
apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35. Atsiliepime nurodė, jog Teisingumo ministerija nėra tinkamas atsakovo 
Lietuvos valstybės atstovas šioje byloje. Taip pat pažymėjo, jog apeliantai turi įrodyti vi-
sas tris civilinės atsakomybės sąlygas. Negautos pajamos turi būti pagrįstos realiomis, 
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įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis, hipotetinėmis pajamomis. Neįrodžius 
bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atly-
ginti nėra teisinio pagrindo. Pridūrė, jog pagrindas konkrečią bylą nagrinėjančiam teis-
mui kreiptis į Konstitucinį Teismą su atitinkamu paklausimu gali būti tik paties teismo 
pagrįstas manymas (abejonės) dėl byloje taikytino teisės akto atitikimo Konstitucijai. 

IV.

36. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015  m. liepos 15  d. nutartimi 
apeliacinį procesą nutraukė. 

37. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog advokatas L. J., 
2014  m. rugsėjo 8  d. pasirašydamas ir teikdamas teismui pareiškėjų vardu apeliacinį 
skundą, nebuvo įgaliotas atlikti tokius procesinius veiksmus, t. y. apeliacinį skundą teis-
mui padavė įgaliojimų neturintis atstovas. Esant tokioms aplinkybėms ir vadovauda-
masis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)  
134 straipsnio 3 dalies 3 punktu bei 7 dalimi, teismas apeliacinį procesą byloje nutraukė.

38. Taip pat pažymėta, jog ta byloje nustatyta aplinkybė, kad advokatas L. J., ša-
lindamas skundo trūkumus, teismui 2014 m. gruodžio 2 d. pateikė patikslintą apeliaci-
nį skundą, reikšmės neturi, nes, viena vertus, tikslinti galima tik tokį apeliacinį skundą, 
kuris pateiktas atitinkamus įgaliojimus turinčio asmens, kita vertus, net vertinant ape-
liacinio skundo patikslinimą kaip savarankišką apeliacinį skundą, tokiam apeliaciniam 
skundui pateikti jau buvo pasibaigęs įstatymo nustatytas apeliacinio skundo padavimo 
terminas ir šio termino nebuvo prašoma atnaujinti (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p., 7 d.).

V. 

39. Pareiškėjai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą 
atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr.  A-1273-525/2015. Prašymą grindė ABTĮ 
153 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktais.

40. Prašyme nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, priimda-
mas 2015 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1273-525/2015, nukrypo 
nuo vienodos administracinių teismų praktikos analogiškose bylose (rėmėsi nutartimis 
administracinėse bylose Nr.  A-151-525/2015, Nr.  A143-1712/2014, Nr.  A492-1475/2014, 
Nr.  A-765-525/2015, Nr.  A-270-525/2015, Nr.  A-381-525/2015, Nr.  A-766-525/2015, 
Nr.  A-449-525/2015, Nr.  A-271-525/2015 ir kt.), kuriose pareiškėjams identiškų įgalio-
jimų pagrindu atstovavo tas pats advokatas. Pažymėjo, kad nurodytose administracinėse 
bylose Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jokių advokatui L. J. suteiktų įgalioji-
mų trūkumų nenustatė.

41. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad administracinę bylą, kurioje prašoma atnau-
jinti procesą, nagrinėjo dalis tos pačios sudėties teismo, kaip ir suformavusio priešingą 
administracinių teismų praktiką.

42. Pažymėjo, jog 2015 m. liepos 15 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administ-
racinis teismas ne tik nukrypo nuo vienodos administracinių teismų praktikos forma-
vimo, bet ir pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos  
6 straipsnyje ir ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę kreiptis į teismą, kad būtų ap-
ginta pažeista teisė arba įstatymų saugomas interesas, konstitucinius teisinio tikrumo 
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ir teisinio saugumo, įgytų teisių apsaugos reikalavimus. Jeigu Lietuvos vyriausiajame 
administraciniam teismui kilo abejonių dėl advokato L. J. įgaliojimų, teismas galėjo nu-
statyti terminą trūkumams pašalinti, o ne iš karto nutraukti apeliacinį procesą (žr., pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. AS261-236/2013 ir kt.)

43. Išdėstė, jog apeliacinį skundą administracinėje byloje Nr. A-1273-525/2015 pa-
reiškėjai patikslino 2014 m. gruodžio 1 d., vykdydami 2014 m. lapkričio 17 d. Vilniaus 
apygardos administracinio teismo nutartį, todėl 2014 m. gruodžio 1 d. pateiktas patiks-
lintas apeliacinis skundas nėra laikytinas savarankišku apeliaciniu skundu, kuriam tai-
komi apeliacinio skundo pateikimo terminai, nurodyti ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje. 
2014 m. gruodžio 1 d. patikslintas apeliacinis skundas buvo pareikštas per teismo nusta-
tytą papildomą trūkumų šalinimo terminą, todėl skundas laikytinas paduotu tinkamai.

VI. 

44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015  m. spalio 28  d. nu-
tartimi pareiškėjų prašymą tenkino ir atnaujino procesą administracinėje byloje  
Nr.  A-1273-525/2015 bei perdavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui šią 
bylą apeliacine tvarka nagrinėti iš naujo.

45. Teisėjų kolegija, be kita ko, vadovavosi Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 8 d. 
nutarime suformuluotu išaiškinimu, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas 
teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą, o iš Konstitucijoje 
įtvirtintų teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų (bei kitų kons-
titucinių principų) kyla maksima, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžia-
mos taip pat, t.  y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, 
konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Pridūrė, jog aptartos nuostatos at-
sispindi ir Lietuvos Respublikos teismų įstatyme, kurio 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, 
kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pa-
čių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose 
bylose.

46. Pažymėjo, jog nustatęs, kad administracinių teismų praktika prieštaringa, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi į tai reaguoti ir imtis teisės aktuose nu-
statytų priemonių ją suvienodinti, nes tik unifikuojant teismų praktiką galima veiksmin-
gai užtikrinti konstitucinio imperatyvo, kad analogiškos bylos būtų sprendžiamos taip 
pat, laikymąsi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. P261-59/2011).

47. Taip pat vadovavosi Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) iš-
aiškinimu, jog vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principo aspektų yra teisinio ti-
krumo principas, kuris, be kita ko, reikalauja nekvestionuoti klausimų, kuriuos teismai 
išsprendė galutiniu sprendimu (žr. EŽTT 2001  m. sausio 23  d. sprendimo Brumarescu 
prieš Rumuniją, par. 61). Kita vertus, nuolatinis prieštaringų teismo sprendimų buvimas 
gali sukurti teisinį netikrumą, galintį sumažinti visuomenės pasitikėjimą teisine sistema, 
nors toks pasitikėjimas, akivaizdu, yra vienas iš esminių teisinės valstybės komponentų  
(žr. EŽTT 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Paduraru prieš Rumuniją, par. 98, 2009 m. 
gruodžio 1 d. sprendimo Vinčic ir kiti prieš Serbiją, par. 56, 2010 m. lapkričio 2 d. spren-
dimo Stefanica ir kiti prieš Rumuniją, par. 38).
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48. Konstatavo, jog pareiškėjai nagrinėtu atveju prašyme atnaujinti procesą 
administracinėje byloje Nr.  A-1273-525/2015 nurodė Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo sprendimus (žr. nutartis administracinėse bylose Nr.  A-151-525/2015,  
Nr.  A143-1712/2014, Nr.  A492-1475/2014, Nr.  A-765-525/2015, Nr.  A-270-525/2015, 
Nr.  A-381-525/2015, Nr.  A-766-525/2015, Nr.  A-449-525/2015, Nr.  A-271-525/2015 ir 
kt.), kuriuose Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas advokatui L. J. suteiktų įga-
liojimų trūkumų nelaikė kliūtimi nagrinėti apeliacinį skundą iš esmės ir priimti procesinį 
sprendimą. Tuo tarpu 2015 m. liepos 15 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1273-
525/2015 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija laikė, jog advokatui 
L. J. suteiktų įgaliojimų trūkumai yra pagrindas nutraukti apeliacinį procesą, nepasisa-
kant dėl apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų. Minėta situacija susiklostė iš esmės 
dėl to, kad skirtingai buvo vertinami atstovavimo dokumentų trūkumai. Vienu atveju 
teismas traktavo, jog vėliau nei apeliacinis skundas pateiktas patvirtinimas apie atstovui 
suteiktą įgaliojimą pateikti apeliacinį skundą bylos šalies vardu yra netinkamas ir tai yra 
pagrindas apeliacinį procesą nutraukti remiantis ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 
nes apeliacinį skundą teismui padavė įgaliojimų neturintis atstovas. Kitu atveju laikė, jog 
tai nėra kliūtis priimti procesinį sprendimą, išnagrinėjus pateiktą apeliacinį skundą.

49. Todėl sprendė, jog teismo nukrypimas nuo administracinių teismų praktikos 
nagrinėjamu atveju galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui, nes pareiškėjams 
byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, ir kitose nurodytose bylose kilo visiškai skir-
tingos teisinės pasekmės – apeliacinis procesas pareiškėjų byloje buvo nutrauktas neišna-
grinėjus jų pateikto apeliacinio skundo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

50. Šioje byloje, kuri apeliacine tvarka buvo perduota Lietuvos vyriausiajam admi-
nistraciniam teismui nagrinėti iš naujo, ginčas kilo dėl turtinės žalos priteisimo pareiš-
kėjams, kurią jie kildino iš Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimų, ku-
riais sumažinti mažųjų saulės elektrinių pagamintai elektros energijai taikomi supirkimo 
tarifai.

51. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ginčą, pareiškėjų reikalavimą 
priteisti turtinės žalos atlyginimą ir kitus su tuo susijusius reikalavimus atmetė kaip 
nepagrįstus. 

52. Nesutinkant su pareiškėjams nepalankiu pirmosios instancijos teismo sprendi-
mu, pareiškėjų vardu advokatas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė 
apeliacinį skundą. Šis apeliacinis skundas nebuvo išnagrinėtas iš esmės, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2015 m. liepos 15 d. nutartimi nustačius, jog jį padavė įga-
liojimų neturintis asmuo ir apeliacinį procesą atitinkamai nutraukus.

53. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015  m. spalio 28  d. nutartimi 
procesas pareiškėjų byloje buvo atnaujintas nustačius, jog iškilo poreikis suvienodinti iš-
siskiriančią administracinių teismų praktiką dėl atstovavimo dokumentų trūkumų ver-
tinimo. Taigi, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, iš naujo nagrinėjamoje byloje pir-
miausia būtina aptarti nurodytąjį ginčo procesinį aspektą.
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Procesinės ginčo aplinkybės

54. Iš bylos procesinės eigos matyti, jog pareiškėjų vardu advokatas L. J. apeliacinį 
skundą pateikė 2014 m. rugsėjo 8 d. (VI t., b. l. 120–136). Vilniaus apygardos administ-
racinis teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartimi (VI t., b. l. 137–138) pateiktąjį apeliacinį 
skundą priimti atsisakė, motyvuodamas tuo, jog teismui nebuvo pateikti dokumentai, pa-
tvirtinantys, kad advokatas yra įgaliotas apskųsti teismo priimtus sprendimus bei nutar-
tis. Įvertinus teismui pateiktus su pareiškėjais sudarytų teisinių paslaugų teikimo sutarčių 
išrašus, nustatyta, jog advokato L. J. teisė apskųsti teismo sprendimus šiose sutartyse ne-
buvo aptarta. Todėl prieita prie išvados, jog pareiškėjų vardu apeliacinį skundą pateikė 
neįgaliotas asmuo, kas vadovaujantis ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teismo ver-
tinimu, sudarė pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjų vardu advokato pateiktą apeliacinį 
skundą.

55. Advokatas L. J. pareiškėjų vardu dėl šios teismo nutarties pateikė Lietuvos vy-
riausiajam administraciniam teismui atskirąjį skundą, kuriame, be kita ko, išdėstė, jog 
nustatęs pirmiau įvardytus apeliacinio skundo trūkumus, teismas turėjo pareigą suteikti 
galimybę juos pašalinti, o ne iš karto atsisakyti priimti pateiktąjį apeliacinį skundą.

56. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014  m. lapkričio 5  d. nutar-
timi pareiškėjų vardu pateiktą atskirąjį skundą tenkino iš dalies ir perdavė apeliacinio 
skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Grįsdamas 
savo procesinį sprendimą, teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo suformuota praktika panašiose bylose: „apeliacinį skundą turi būti atsisakoma pri-
imti ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 3 punkto pagrindu tuo atveju, kai iš bylos duomenų 
yra aišku, jog apeliacinį skundą paduodantis atstovas neturi atitinkamų įgaliojimų (žr., 
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 30 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. AS442-56/2009). Vis dėlto, jei iš bylos medžiagos nėra akivaizdu, kad 
skundas paduotas neturint įgaliojimų (pvz., byloje yra orderis, kuris nesuteikia teisės ap-
skųsti teismo sprendimą), teismas turėtų nustatyti terminą trūkumams pašalinti ar pa-
siūlyti atstovui pateikti papildomus duomenis apie jam suteiktus įgalinimus, o ne iš karto 
atsisakyti priimti atskirąjį skundą ar nutraukti apeliacinį procesą (žr., pvz., Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2006  m. birželio 29  d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. AS6-382/2006)“.

57. Remdamasis pirmiau nurodyta teismine praktika ir įvertinęs byloje esančių 
tarp pareiškėjų ir jų atstovo sudarytų teisinių paslaugų teikimo sutarčių išrašų turinį, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vertino, jog, pirmosios instancijos teismui 
priimant skundžiamą nutartį, nebuvo akivaizdu, kad skundas paduotas neturint įgalioji-
mų, todėl daryti vienareikšmę išvadą, kad šiuo atveju pareiškėjų vardu apeliacinį skundą 
teismui pateikė neįgaliotas asmuo, pakankamo pagrindo nebuvo. Todėl, apeliacinio teis-
mo nuomone, remdamasis ABTĮ 134 straipsnio 2 dalimi, pirmosios instancijos teismas 
turėjo nustatyti terminą trūkumams pašalinti ar pasiūlyti atstovui pateikti papildomus 
duomenis apie jam suteiktus įgalinimus (įskaitant ir kitus teismo išvardytus apeliacinio 
skundo trūkumus), o ne iš karto atsisakyti priimti apeliacinį skundą. 

58. Vilniaus apygardos administracinis teismas, iš naujo spręsdamas pareiškėjų 
vardu pateikto apeliacinio skundo priėmimo klausimą, 2014 m. lapkričio 17 d. nutartimi 
(VI  t., b.  l.  160–161), be kita ko, nustatė jį padavusiam advokatui terminą trūkumams 
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pašalinti – pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad jam buvo suteikti įgaliojimai 
pareiškėjų vardu pateikti teismui apeliacinį skundą. 

59. Pareiškėjų vardu apeliacinį skundą padavęs advokatas 2014 m. gruodžio 1 d., 
be kita ko, pateikė teismui atstovavimo sutartis, sudarytas su pareiškėjais (VI t., b. l. 169–
200, VII t., b. l. 1–21). Šios atstovavimo sutartys buvo sudarytos 2014 m. rugsėjo 15 d. ir 
expressis verbis (lot. – aiškiais žodžiais) suteikė advokatui L. J. teisę pareiškėjų vardu pa-
rengti, pasirašyti bei pateikti apeliacinį skundą. Kartu advokatas pareiškėjų vardu patiks-
lino apeliacinio skundo reikalavimą. 

60. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014  m. gruodžio 2  d. nutartimi 
(VII t., b. l. 39) priėmė advokato L. J. pareiškėjų vardu pateiktą apeliacinį skundą ir per-
davė jį nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

61. Minėta, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 15 d. 
nutartimi (VII t., b. l. 63–75) apeliacinis procesas pareiškėjų byloje buvo nutrauktas, re-
miantis aplinkybe, jog visos pareiškėjų advokato pateiktos atstovavimo sutartys yra suda-
rytos ir pasirašytos 2014 m. rugsėjo 15 d., t. y. jau po apeliacinio skundo pateikimo. Todėl 
advokatas L. J., 2014 m. rugsėjo 8 d. pasirašydamas ir teikdamas teismui pareiškėjų vardu 
apeliacinį skundą neturėjo įgaliojimų tokių veiksmų atlikti, t. y. apeliacinį skundą teismui 
padavė įgaliojimų neturintis atstovas, kas sudarė pagrindą apeliacinį procesą, remiantis 
ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir 7 dalimi, nutraukti. 

62. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015  m. spalio 28  d. nutartimi 
procesas pareiškėjų byloje buvo atnaujintas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pa-
grindu, t. y. nustačius, jog administracinių teismų praktika, formuojama dėl atstovavimo 
dokumentų trūkumų vertinimo, yra prieštaringa. Būtent – nustatyta aplinkybė, jog pana-
šiose bylose advokatui L. J. suteiktų įgaliojimų trūkumo teismas nelaikė kliūtimi nagrinė-
ti apeliacinį skundą iš esmės ir priimti procesinį sprendimą, o pareiškėjų byloje tai laikyta 
pagrindu nutraukti apeliacinį procesą.

63. Pridurtina, jog kartu su prašymu atnaujinti procesą, kuris buvo patenkintas 
minėtąja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, pareiškėjų advokatas 
pateikė teismui 2015 m. liepos 23 d. pareiškėjų pasirašytų patvirtinimų apie šiam advo-
katui aktualioje byloje suteiktų įgaliojimų apimtį nuorašus (VIII  t., b.  l. 37–92). Be kita 
ko, šiuose dokumentuose pareiškėjai patvirtino, jog „2014 m. rugsėjo 15 d. su advokatu 
L. J. pasirašyta atstovavimo sutartimi jokie papildomi įgaliojimai advokatui L. J. nustato-
mi nebuvo. 2014 m. rugsėjo 15 d. atstovavimo sutartimi įgaliojimai advokatui L. J. buvo 
detalizuojami neplečiant teisinių paslaugų sutartimi jau suteiktų įgaliojimų apimties. 
2014 m. rugsėjo 15 d. atstovavimo sutartimi buvo siekiama apeliacinio skundo priėmimo 
klausimą sprendžiančiam teismui pateikti patvirtinimą, kad advokatas L. J. turi visus rei-
kiamus įgaliojimus apskundžiant teismų sprendimus ir nutartis bei atliekant bet kokius 
kitus advokato L. J. manymu būtinus veiksmus“.

Dėl pareiškėjų teisės į apeliaciją, kaip veiksmingos jų teisės į teisminę gynybą dalies, 
atstovui pagal pavedimą šios teisės įgyvendinimo metu neturėjus įgaliojimų, užtikrinimo 
konkrečioje byloje

64. Taigi iš naujo išplėstinei teisėjų kolegijai perduotai nagrinėti byloje, be kita ko, 
būtina pasisakyti dėl atstovavimo pagal pavedimą įgyvendinimo ribų, t.  y. konkrečios  
bylos aplinkybių plotmėje pateikti atstovo įgaliojimo paduoti atstovaujamųjų vardu ape-
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liacinį skundą, kuris buvo pateiktas jau po šio procesinio veiksmo atlikimo, vertinimą. 
65. Šiuo aspektu pažymėtina, jog ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad 

teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipia-
si, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. ABTĮ  
49 straipsnis taip pat inter alia įtvirtina proceso šalių teisę ginti savo interesus teisme per 
atstovus. Šio straipsnio 3 dalis savo ruožtu inter alia numato, jog įgaliotais atstovais (pa-
gal pavedimą) teisme paprastai būna advokatai. Advokato arba advokato padėjėjo įgalio-
jimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta 
sutartimi.

66. Įgaliojimų suteikimas atstovui paduoti skundą administraciniam teismui (taip 
pat ir apeliacinį skundą) ir tokiu būdu ginti atstovaujamojo subjektines teises turi būti 
išreikštas administracinio proceso tvarka. Pagal ABTĮ 130 straipsnio 4 dalį apeliacinį 
skundą pasirašo jį paduodantis asmuo, advokatas arba atstovas pagal įstatymą <...>. Kai 
apeliacinį skundą paduoda advokatas, atstovas pagal įstatymą, įmonių ar institucijų va-
dovų įgalioti asmenys, prie jo turi būti pridedamas dokumentas, įrodantis jį paduodančio 
asmens įgaliojimus.

67. ABTĮ 50 straipsnio 2 dalis įtvirtina bendrąją taisyklę, jog atstovo pagal pavedi-
mą įgaliojimas vesti teisme bylą suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus 
procesinius veiksmus. Tačiau tuo pačiu šis straipsnis numato minėtosios taisyklės apribo-
jimą: išvardija baigtinį sąrašą procesinių veiksmų, kurių be specialaus aptarimo atstovo 
įgaliojime, atstovui atstovaujamųjų vardu atlikti administraciniame procese nėra leidžia-
ma (ABTĮ 50 str. 2 d. 1–8 p., 50 str. 3 d.).

68. Prie išimtinių atstovo pagal pavedimą teisių, kurios turi būti specialiai aptartos 
atstovo įgaliojime, priskirta ir teisė atstovui apskųsti teismo sprendimą ar nutartį (ABTĮ 
50 str. 2 d. 6 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje formuoja 
poziciją, jog tokios teisės išskyrimas nėra savitikslis, kadangi bet koks sprendimo ar nu-
tarties apskundimas yra susijęs su skundžiančio asmens diskrecija, pasveriant tai, ar ap-
skundimas yra tikslingas, kokios gali būti skundo teisinės pasekmės, ar racionalu skųsti 
teismo sprendimą ar nutartį, kurie iš esmės tenkina asmenį. Todėl teisę apskųsti teismo 
sprendimą ar nutartį turinčio asmens ir jo atstovo požiūris dėl būtinybės skųsti teismo 
sprendimą ar nutartį gali skirtis. Dėl nurodytų priežasčių įstatymų leidėjas, siekdamas 
apsaugoti asmens teises bei apriboti atstovo pagal pavedimą diskreciją, teismo sprendimų 
ir nutarčių apskundimo teisę atstovui pagal pavedimą priskyrė prie specialiai aptartinų 
įgaliojime (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010  m. spalio 1  d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr.  AS858-530/2010, 2012  m. lapkričio 14  d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. AS552-814/2012, 2013 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A442-926/2013 ir kt.). 

69. Tai, ar egzistuoja minėta procesinė aplinkybė – specialios atstovo teisės apta-
rimas ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies 6 punkto prasme įgaliojime, tokiu būdu nubrėžiant 
advokatui suteiktų įgalinimų apimtį – kas procesinio įstatymo yra laikoma conditio sine 
qua non (lot. – būtinoji sąlyga) tinkamam atstovavimui pagal pavedimą teikiant apeliaci-
nį skundą, turi būti aiškinamasi sprendžiant tokio skundo priėmimo klausimą. Tuo tarpu 
paaiškėjus, jog atstovo įgalinimas apskųsti teismo sprendimą atstovaujamojo vardu minė-
tos normos prasme specialiai nėra aptartas, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis 
procesas turi būti nutraukiamas (ABTĮ 134 str. 7 d.).

70. Minėta, jog konkrečiu atveju faktiškai dėl advokato L. J. įgaliojimų apimties 
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buvo išsiaiškinta dar apeliacinio skundo priėmimo stadijoje – Vilniaus apygardos admi-
nistraciniam teismui 2014 m. lapkričio 17 d. nutartimi nustačius terminą trūkumams pa-
šalinti, šis advokatas pateikė 2014 m. rugsėjo 15 d. su pareiškėjais sudarytas atstovavimo 
sutartis, įgalinančias jį pareiškėjų vardu teikti apeliacinį skundą nagrinėjamoje byloje ir 
Vilniaus apygardos administracinis teismas nematė kliūčių apeliacinio skundo nepriim-
ti. Tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. rugsėjo 15 d. atstovavimo sutartys, specia-
liai aptariančios atstovo teisę atlikti šį procesinį veiksmą, laiko požiūriu buvo sudarytos 
vėliau negu buvo atliktas pats procesinis veiksmas, t.  y. jos buvo sudarytos jau po ape-
liacinio skundo pareiškėjų vardu pateikimo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas 2015 m. liepos 15 d. nutartimi laikė, jog ši aplinkybė prilygo situacijai, kai apeliacinį 
skundą teismui paduoda įgaliojimų neturintis atstovas, ir remdamasis tuo apeliacinį pro-
cesą byloje nutraukė. 

71. Išplėstinė teisėjų kolegija, kuriai bylos nagrinėjimas perduotas iš nau-
jo, pirmiau nurodytajai pozicijai konkrečių bylos aplinkybių plotmėje pritarti negali. 
Atkreiptinas dėmesys, jog nors pirminės teisinių paslaugų teikimo sutartys, įgalinančios 
advokatą pareiškėjų vardu pradėti teisminį procesą konkrečioje byloje, ir specialiai ne-
aptarė atstovo teisės apskųsti teismo sprendimus ar nutartis (priešingai nei, pvz., teisės 
sudaryti taikos sutartį, kuri pagal ABTĮ 50 str. 2 d. 5 p. taip pat yra viena iš atstovo pagal 
pavedimą įgaliojime specialiai aptartinų teisių), iš šių sutarčių matyti, jog jos pavedė at-
stovui „visapusišką atstovavimą santykiuose dėl nuostolių, sąlygotų Atsinaujinančių ište-
klių energetikos įstatymo pataisų, atlyginimo“ (žr., pvz., išrašą iš sutarties tarp pareiškėjo 
A. P. ir advokatų (duomenys neskelbtini), I t., b. l. 135). Sutartys taip pat numatė, jog: „a) į 
šių sutarčių pagrindu teiktinų paslaugų apimtį įeina klientų (pareiškėjų) interesų atstova-
vimas <...> visuose Lietuvos Respublikos teismuose civilinėse ir / ar administracinėse by-
lose su visomis teisėmis, įstatyme suteiktomis pareiškėjui, ieškovui, atsakovui ir trečiajam 
asmeniui <...>; b) kitos teisinės paslaugos, dėl kurių sutarties šalys turi susitarti atskiru 
susitarimu“. 

72. Taigi iš minėtų sutarčių tekstinės formuluotės matyti, jog jos yra itin bendro 
(plataus) pobūdžio, t.  y. pavedančios advokatui pareiškėjų interesus teisme konkrečios 
bylos kontekste atstovauti visapusiškai. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai sudarė 
prielaidą apeliacinio skundo priėmimo stadijoje ne iš karto, remiantis ABTĮ 134 straips-
nio 3 dalies 3 punktu, atsisakyti priimti apeliacinį skundą kaip paduotą įgaliojimų netu-
rinčio atstovo, bet pasitelkus ABTĮ 134 straipsnio 2 dalies įtvirtinamą trūkumų šalini-
mo institutą, pasitikslinti pareiškėjų valią – sudaryti jiems galimybę pagrįsti procesinės 
aplinkybės, suponuojančios tinkamą atstovavimą ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies 6 punkto 
prasme, buvimą. Tas nagrinėjamame ginče, sprendžiant apeliacinio skundo priėmimo 
klausimą pakartotinai, buvo padaryta. Taigi galima teigti, jog pareiškėjų valia, susijusi su 
konkrečių įgalinimų suteikimu atstovui apimtimi, procese prieš pradedant nagrinėti ape-
liacinį skundą iš esmės buvo išgryninta – jie 2014 m. rugsėjo 15 d. sudarytomis sutarti-
mis pagrindė įgalioję advokatą jų vardu teikti apeliacinį skundą aktualioje byloje. Iš to 
darytina išvada, jog advokato L. J. pareiškėjų vardu administraciniam teismui paduotas 
apeliacinis skundas atitiko jų tikrąją valią. 

73. Minėta, jog šios advokatą procesinį veiksmą įgalinančios atlikti sutartys buvo 
sudarytos vėliau už patį procesinio veiksmo atlikimą – apeliacinio skundo pateikimą. 
Būtent ši aplinkybė sudarė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015  m. lie-
pos 15  d. nutarties, kuria buvo nutrauktas apeliacinis procesas pareiškėjų byloje, ratio  
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decidendi (lot. – sprendimo esmė, tai, kas buvo pasakyta). Nors sutiktina, kad vertinant 
atstovavimo santykius formaliai (dokumentaliai), konkretaus procesinio veiksmo atliki-
mo metu – paduodant apeliacinį skundą – advokatas pareiškėjų iš tikrųjų nebuvo įgalio-
tas jį atlikti, nagrinėjamu atveju, iš naujo bylą nagrinėjančios išplėstinės teisėjų kolegijos 
nuomone, šios aplinkybės nevertėtų suabsoliutinti, t. y. ji negali nusverti teisės principų, 
kuriems konkrečioje byloje turi būti suteikiamas prioritetas, t. y. teisės į teisminę gynybą, 
teisingumo ir protingumo bei lygiateisiškumo principų, reikšmės.

74. Šiuo aspektu primintina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pa-
matinė asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų. Teisė į 
teisminę gynybą sprendžiant administracinius ginčus įtvirtinta ABTĮ 5 straipsnio 1 daly-
je, kurioje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta 
tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų sau-
gomas interesas. Neatskiriama asmens teisės į teisminę gynybą dalimi laikytina ir teisė 
apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą, t. y. teisė į apeliaciją.

75. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje teisė kreiptis į admi-
nistracinį teismą aiškinama plačiai. Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad smulkūs 
formalaus pobūdžio trūkumai asmeniui neturėtų trukdyti įgyvendinti teisę į teismą  
(žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. AS261-611/2008, 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. AS492-841/2013, 2015 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1250-
552/2015 ir kt.). Perdėtai formalus laikymasis teisės normų, reglamentuojančių skundo 
(prašymo) priėmimą (atitinkamai – ir suponuojančių bylos nutraukimą), neįvertinus iš 
to kylančių pasekmių, nėra pateisinamas, teisėtas ar protingas, nes asmens teisės turi būti 
ginamos realiai. 

76. Ligšiolinėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje tokiais 
formalaus pobūdžio trūkumais (procesinėmis kliūtimis), neturinčiais trukdyti įgy-
vendinti teisės į teismą, pripažinti: netikslus atsakovo įvardijimas (žr. Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2014  m. kovo 26  d. nutartį administracinėje byloje  
Nr.  AS492-342/2014) arba atsakovo buveinės neįvardijimas skunde (žr. Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2013  m. kovo 14  d. nutartį administracinėje byloje  
Nr.  AS602-232/2013), skundžiamo teismo sprendimo priėmimo datos nenurodymas 
apeliaciniame skunde (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013  m. lapkri-
čio 6  d. nutartį administracinėje byloje Nr.  AS492-744/2013), trečiųjų suinteresuotų ša-
lių nenurodymas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr.  AS-233-261/2015) arba netinkamas jų nurodymas  
(žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. AS492-376/2014), skundo priedų originalų nepateikimas, o jų pateiktų ko-
pijų – netinkamas patvirtinimas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. 
vasario 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-453-492/2015), neteisingas teismo, 
kuriam paduotas skundas, įvardijimas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2015  m. vasario 4  d. nutartį administracinėje byloje Nr.  AS-479-492/2015), pažodinis 
skunde formuluojamo reikalavimo neatitikimas ABTĮ 88 straipsnio, reglamentuojančio 
galimas sprendimų rūšis, nuostatoms (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2015 m. balandžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-771-492/2015), aiškus at-
stovo nenurodymas, jog skundas yra teikiamas tam tikros proceso šalies vardu, kai tai 
yra aišku iš ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje stadijoje aplinkybių (žr. Lietuvos vyriausiojo 
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administracinio teismo 2015  m. rugpjūčio 19  d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. AS-1009-492/2015) ir kt. 

77. Minėtasis išaiškinimas, jog perdėtai formalus teisės aktų taikymas neturėtų 
užkirsti asmenų teisės į teisminę gynybą, sutampa ir su principine Europos Žmogaus 
Teisių Teismo formuojama pozicija. Šis teismas yra pažymėjęs, jog Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straips-
nio 1 dalis, be kita ko, įtvirtinanti teisę į teisminę gynybą, demokratinėje visuomenėje 
turi tokią svarbią reikšmę, jog siaurinamasis jos aiškinimas nėra galimas (žr. Europos 
Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimą Perez prieš Prancūziją (pareiš-
kimo Nr. 47287/99), par. 64). Perdėtai formalistinis nacionalinių teismų procesinių tai-
syklių aiškinimas šio teismo jurisprudencijoje yra tam tikrais atvejais pripažįstamas kaip 
galintis paneigti pareiškėjų teisę į teisminę gynybą (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 
1998  m. spalio 28  d. sprendimą Perez de Rada Cavanilles prieš Ispaniją (pareiškimo 
Nr. 116/1997/900/1112), par. 49, 2000 m. sausio 25 d. sprendimą Miragall Escolano ir kt. 
prieš Ispaniją (pareiškimo Nr. 38366/97 ir kt.), par. 38, 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimą 
Société anonyme Sotiris ir Nikos Koutras ATTEE prieš Graikiją (pareiškimo Nr. 39442/98), 
par. 20, 2000 m. lapkričio 12 d. sprendimą Beles ir kt. prieš Čekijos Respubliką (pareiški-
mo Nr. 47273/99), par. 50). 

78. Nors Europos Žmogaus Teisių Teismas ir pripažįsta, kad bylininkai, įgyvendin-
dami teisę kreiptis į teismą, be kita ko, teikdami apeliacinius skundus, turi tikėtis egzis-
tuojančių formalių proceso taisyklių taikymo (žr. cituotą Sotiris prieš Graikiją sprendimą, 
Ibid), tai leidžiama tiek, kiek nėra pažeidžiamas veiksmingos teisminės gynybos prin-
cipas. Tam tikrais atvejais formalistinį teismo procesą reglamentuojančių normų taiky-
mą gali suponuoti būtinybė užtikrinti teisinį tikrumą tiek procesinio tikrumo (tai, jog 
procesiniai reikalavimai yra taikomi iš anksto, numatyti galima ir nuoseklia tvarka) pra-
sme, tiek res judicata prasme (Ola Johan Settem. Applications of the ‚Fair Hearing‘ Norm 
in ECHR Article 6(1) to Civil Proceedings. Springer International Publishing Switzerland: 
2016, p. 208). Tačiau bet kuriuo atveju minėtos teisės ribojimai neturi suvaržyti ar atimti 
teismo prieinamumo teisės tiek, kad būtų pažeista šios teisės esmė. Be to, jais turi būti 
siekiama teisėto tikslo bei tarp naudotų priemonių ir siekiamo tikslo privalo egzistuoti 
pagrįstas proporcingumo ryšys (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1995 m. liepos 13 d. 
sprendimą Tolstoy-Miloslavsky prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr.  18139/91), par. 
59–67 ir 2001 m. birželio 19 d. sprendimą Kreuz prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 28249/95), 
par. 54–55). 

79. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, darytina išvada, jog konkrečioje by-
loje nustatyta aplinkybė, kad sutartys, specialiai aptariančios pareiškėjų atstovo įgalini-
mą apskųsti jiems nepalankų teismo sprendimą, buvo sudarytos vėliau už šio procesinio 
veiksmo atlikimą, neturėjo būti vertinama pernelyg formalistiškai, idant nebūtų nepa-
grįstai suvaržyta pareiškėjų teisė į veiksmingą teisminę gynybą. Nors pareiškėjų atstovo 
apeliacinio skundo pateikimui pareiškėjai formaliąja prasme ir pritarė pavėluotai, tai ipso 
facto atitiko tikrąją jų procesinę valią, ką dar labiau pagrindžia pirmiau aptartų pirminių 
su atstovu sudarytų sutarčių itin bendras (platus) pobūdis. Todėl minėta aplinkybė ne-
suteikė pakankamo pagrindo prieiti prie išvados, jog apeliacinį skundą pareiškėjų vardu 
padavė įgaliojimų neturintis atstovas ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies 6 punkto prasme bei 
nesudarė kliūties bylą apeliacine tvarka išnagrinėti iš esmės.
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80. Minėtąją išvadą sustiprina ir bendrieji administraciniame procese taikytini  
teisingumo bei protingumo kriterijai. Atsižvelgiant į juos, perdėtai formalistinis situacijos 
vertinimas būtų neteisingas pareiškėjų, kaip silpnesnės (mažiau kvalifikuotos) atstovavi-
mo santykių šalies, atžvilgiu ir keltų abejonę, ar tokiu būdu jie nėra nepagrįstai baudžia-
mi už savo atstovo netinkamai atliktą atstovavimo santykių įforminimą, specialiai ne-
aptariant procesinio įstatymo numatytų ir su atstovaujamųjų valia sutampančių atstovo 
teisių (šiuo aspektu žr. mutatis mutandis, cituotą Europos Žmogaus Teisių Teismo Sotiris 
prieš Graikiją sprendimą, kuriame pripažinta, jog atsisakant priimti skundą pareiškėjai 
nacionalinio teismo buvo nepagrįstai baudžiami už ne jų padarytą kanceliarinę klaidą, 
par. 21). 

81. Be to, kaip savo prašyme atnaujinti procesą pažymėjo pareiškėjai, panašio-
se bylose, susijusiose su turtinės žalos kildinamos iš Atsinaujinančių išteklių energeti-
kos įstatymo pakeitimų priteisimu saulės energetikos plėtotojams, kuriems atstovavo 
tas pats advokatas, jam suteiktų įgaliojimų trūkumų Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas nelaikė kliūtimis apeliaciniams skundams išnagrinėti iš esmės. Pažymėtina, 
jog su Konstitucijoje įtvirtintais teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui 
principais (bei kitais konstituciniais principais) neatskiriamai susijusi ir jų iš jų kylanti 
maksima, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat (žr. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimus). 
Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog konkrečiu atveju, paisant konstitucinio lygiateisiškumo 
principo, ir pareiškėjams turėtų būti užtikrinama teisė į veiksmingą teisminę gynybą (tei-
sę į apeliaciją), nepaisant pirmiau detaliai aptartų atstovavimo dokumentų trūkumų bylo-
je buvimo.

82. Vadovaujantis pirmiau nurodytų aplinkybių visetu, išplėstinė teisėjų kolegija, 
kuriai buvo perduota bylą nagrinėti iš naujo, aptarusi procesinius ginčo aspektus ir siek-
dama užtikrinti pareiškėjų teisę į veiksmingą teisminę gynybą, pereina prie bylos nagri-
nėjimo apeliacine tvarka iš esmės, t.  y. pasisako dėl materialiųjų pareiškėjų argumentų, 
remiantis kuriais jie grindžia skundžiamo Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo neteisėtumą. 

Dėl pareiškėjų reikalavimo priteisti turtinę žalą esmės

83. Minėta, jog išplėstinei teisėjų kolegijai iš naujo perduotos nagrinėti bylos da-
lyką sudaro pareiškėjų, plėtojančių saulės energetiką, reikalavimo atlyginti žalą dėl ati-
tinkamomis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisomis sumažintų elektros 
energijos supirkimo tarifų, pagrįstumas.

84. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, jog Lietuvos Respublikos energetikos mi-
nisterija pareiškėjams (išskyrus G. K.) leidimus plėsti elektros energijos gamybos pajėgu-
mus išdavė nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d., t. y. tuo metu, kai galiojo  
1,44 Lt/kWh supirkimo tarifas elektros jėgainėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įreng-
toji galia yra iki 30 kW ir 1,80 Lt/kWh supirkimo tarifas elektros jėgainėms, integruotoms 
į pastatą, kurių įrengtoji galia yra iki 30 kW. Tuo tarpu leidimai pareiškėjams gaminti elek-
tros energiją saulės elektrinėse, kuriose įrengtoji galia neviršija  0,03  MW buvo išduoti 
2013 m. kovo–gegužės mėn. (I  t., b.  l. 43–98). Leidimuose buvo nurodyta, jog elektrinėje 
pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos 
metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis. Ginčo dėl šių faktinių bylos aplinkybių nėra.
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85. Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. sausio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos 
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo 
ir papildymo įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2013 vasario 1 d. Šiuo Pakeitimo įstatymu, be 
kita ko, buvo pakeistas fiksuoto elektros energijos supirkimo tarifo nustatymo momentas 
(Pakeitimo įstatymo 6 str. pakeisto AIEĮ 20 str. 6 ir 7 d.). Būtent – iki 2013 m. vasario 
1 d. jis buvo siejamas su leidimo plėsti elektros energijos gamybą išdavimo diena, o įsi-
galiojus Pakeitimo įstatymui jis susietas su leidimo gaminti elektros energiją momentu. 
Konkrečius fiksuotus tarifus kas ketvirtį pavesta peržiūrėti Valstybinei kainų ir energe-
tikos kontrolės komisijai. Jokių išimčių dėl naujo teisinio reguliavimo taikymo, priim-
damas Pakeitimo įstatymą ir Įgyvendinimo įstatymą, įstatymų leidėjas ūkio subjektams, 
kurie leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavo galiojant ankstesniam 
teisiniam reguliavimui (AIEĮ 20 str. 7 d. (2011 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-1375 re-
dakcijai), neįtvirtino.

86. Teisinio reguliavimo pataisomis sumažinti fiksuoti elektros energijos supirki-
mo tarifai, konkretizuoti pareiškėjų skunde, lėmė, jų vertinimu, jiems kilusius nuostolius 
ir sudaro pareiškėjų prašomos priteisti turtinės žalos pagrindą bei, kaip teigia pareiškėjai, 
šiais pakeitimais buvo pažeistos jų teisės – be kita ko, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lū-
kesčių apsaugos ir proporcingumo principai. Pareiškėjai byloje laikosi kertinės pozicijos, 
jog teisinio reguliavimo pataisomis nepagrįstai buvo pakeista jų teisių apimtis, nes, kaip 
ūkinės veiklos subjektai, jie didžiąją dalį investicijų (į kurias įeina energetikos objektą su-
darančios įrangos įsigijimas, žemės sklypų nuoma ir pan.) atliko žinodami būsimą fik-
suotą tarifą leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo, o ne leidimo 
gaminti elektros energiją išdavimo, momentu. 

87. Įvertinusi bylos duomenų visetą, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog byla 
savo faktinėmis aplinkybėmis yra panaši į administracinę bylą Nr.  A143-2834/2013, ku-
rioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013  m. 
gruodžio 23  d. priėmė nutartį ir kitas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo by-
las, kuriose kilo panašūs teisės aiškinimo ir taikymo klausimai (žr., pvz., Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2014  m. spalio 14  d. nutartį administracinėje byloje  
Nr.  A492-1581/2014, 2014  m. spalio 31  d. nutartį administracinėje byloje  
Nr.  A146-1629/2014, 2014  m. lapkričio 19  d. nutartį administracinėje byloje  
Nr.  A525-1648/2014, 2014  m. gruodžio 23  d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A525-1713/2014 ir kt.). 

88. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismai, priimdami 
sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškini-
mo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų prak-
tika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės 
analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra 
neišvengiama ar objektyviai būtina. ABTĮ 13 straipsnio 1 dalis savo ruožtu numato, jog 
vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės ak-
tus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

89. Pažymėtina ir tai, jog pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją 
teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas deta-
liai atsakyti į kiekvieną apelianto argumentą, apeliacinės instancijos teismo sprendimui 
motyvuoti gali būti pakankama pažymėti, jog teismas sutinka su žemesnės instancijos 
teismo motyvais, juos tiesiog įrašant į sprendimą arba nurodant, jog su tokiais motyvais  
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sutinkama (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą Van 
de Hurk prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90), 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą 
Helle prieš Suomiją (pareiškimo Nr.  20772/92), 1999  m. sausio 21  d. sprendimą Garcia 
Ruiz prieš Ispaniją (pareiškimo Nr. 30544/96). 

90. Atsižvelgdama į tai, jog išplėstinė teisėjų kolegija, patikrinusi bylą (ABTĮ 
136 str.), iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo, kuris bylą išnagrinėjo išsamiai, 
visapusiškai, įstatymų normas taikė teisingai, sprendimo motyvais, bei remiantis Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013  m. gruodžio 23  d. 
nutarties administracinėje byloje Nr. A143-2834/2013 ratio decidendi, apeliacinės instan-
cijos teismas detaliai nekartos nepalankų pareiškėjams sprendimą nulėmusių argumentų, 
bet išryškins konkrečiai bylos stadijai (apeliacijai) esminiais laikytinus motyvus. 

91. Primintina, jog administracinėje byloje Nr.  A143-2834/2013 konstatuota, kad 
ginčo teisinis reguliavimas patenka į specifinę valstybės sritį – skatinimo priemonių (tam 
tikros formos paramos) energetikos sektoriuje skyrimą. Šios priemonės iš esmės finan-
suojamos paskirstant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas. Išplėstinės teisėjų 
kolegijos vertinimu, toks šios srities pobūdis, be kita ko, suponuoja itin plačią įstatymų 
leidėjo diskreciją ją reguliuoti, ypač atsižvelgiant į visuomeninių santykių, viešųjų inte-
resų pokyčius (žr., pvz., mutatis mutandis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. 
birželio 4 d. sprendimą byloje Nr. C-241/07).

92. Visa tai lemia, jog Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu siektas tikslas 
skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą negali būti suvokiamas kaip išskirtinis, visais 
atvejais nusveriantis kitus viešuosius interesus, inter alia vartotojų teisių apsaugą ir jų lū-
kesčius, socialinio teisingumo imperatyvą, darnią visuomenės ir verslo plėtrą. Priešingai, 
jis turi būti įgyvendintas neviršijant to, kas yra būtina šiam tikslui pasiekti, derinant as-
mens ir visuomenės interesus, nepažeidžiant bendros tautos gerovės. Tad ūkio subjektai, 
kurių ekonominė veikla per se yra susijusi su rizikos elementu, negali turėti teisėtų lūkes-
čių, kad teisės aktų leidėjui, naudojantis savo diskrecija, esama situacija apskritai išliks 
nepakitusi ir kad įstatymų leidėjas nepriims tokių teisės aktų pakeitimų, kurie gali sukelti 
asmeniui neigiamų (pvz., finansinių) padarinių. Kita vertus, tokie pakeitimai negali būti 
neadekvatūs siekiamiems tikslams, paneigti įgytų teisių esmę, pažeisti proporcingumo 
principą. Todėl, atsižvelgiant į individualias bylos aplinkybes, kiekvienu konkrečiu atveju 
būtina įvertinti, ar atitinkami pakeitimai nepaneigė įgytos teisės esmės, ar jie atitiko pro-
porcingumo principą.

93. Remiantis minėtuoju išaiškinimu, išplėstinė teisėjų kolegija pritaria pirmosios 
instancijos teismo išvadai, jog pareiškėjai konkrečiu atveju neįrodė, kad pasikeitusiu valsty-
bės reglamentavimu (fiksuotų supirkimo tarifų koregavimu į mažesnę pusę) buvo pažeista 
jų įgytų teisių esmė, pažeistas proporcingumo principas, iškreipta konkuruojančių vertybių 
pusiausvyra. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog net pakeitus ginčui aktualų 
teisinį reglamentavimą, skatinimo sistemos priemonių taikymas nebuvo visiškai panaikin-
tas, nes nustatytas fiksuotas tarifas ir toliau buvo taikomas dvylikos metų laikotarpiu (AIEĮ 
20 str. 6, 7 d.), o pareiškėjai neįrodė, jog tolesnis įrengtos saulės elektrinės eksploatavimas iš 
esmės būtų praradęs ekonominę prasmę ir negali net minimaliai užtikrinti interesų, kurių 
jie siekė įgydami leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, t. y. kurti ir plėtoti 
verslą, gauti pajamų bei pelno iš valstybės skatinamos ekonominės veiklos. Vertintina, jog 
pareiškėjai vykdo veiklą, ji nėra nutraukta, pareiškėjai iš jos gauna pajamas (žr. PVM sąs-
kaitas faktūras (III t., b. l. 105–200, IV t. 1–194, V t., b. l. 1–183). 
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94. Taip pat nesutiktina su apeliantų motyvais, esą teisinio reguliavimo pokyčiai 
pradėti taikyti retrospektyviai, tokiu būdu įsiterpiant į susiformavusius teisinius santy-
kius ir pažeidžiant konstitucinį lex retro non agit principą. Supirkimo tarifų pakeitimą 
įtvirtinęs Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnis (2013  m. sausio 
17 d. įstatymo Nr. XII-169 redakcija) pareiškėjams faktiškai pradėtas taikyti tik gavus lei-
dimus gaminti elektros energiją. Šie leidimai, kaip minėta, pareiškėjams išduoti 2013 m. 
kovo–gegužės  mėn., taigi jau įsigaliojus Pakeitimo įstatymui. Išplėstinė teisėjų kolegija 
nesutinka su apeliaciniame skunde pareiškėjų pateiktu kitokiu Pakeitimo įstatymo re-
trospektyvaus veikimo ir pareiškėjus bei valstybę siejančių santykių aiškinimu, jis laikyti-
nas nepagrįstu ir atmestinas. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrįsta teigti, jog 
pasikeitusiu teisiniu reguliavimu buvo įsiterpta į jau susiformavusius teisinius santykius, 
t. y. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimo metu nustatytus fik-
suotus supirkimo tarifus dar ir dėl to, jog, kaip minėta pirmiau, tuose pačiuose leidimuo-
se buvo įtvirtinta, jog elektrinėse pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, ga-
liojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

95. Atsižvelgiant į tai, jog nebuvo nustatyta, kad konkrečiu atveju teisinio regulia-
vimo pakeitimais buvo pažeista pareiškėjų įgytų teisių esmė, t.  y. nenustatyta neteisėtų 
valstybės veiksmų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priteisti turtinę žalą 
pareiškėjams, nes pagal viešąją atsakomybę reglamentuojančias normas tai yra viena iš 
būtinųjų sąlygų valstybės civilinei atsakomybei kilti (Civilinio kodekso 6.271  str. 4  d.). 
Primintina, jog nesant kurios nors iš civilinei atsakomybei atsirasti būtinųjų sąlygų, ji kil-
ti negali.

96. Pareiškėjai apeliaciniame skunde taip pat teigia, jog atsakovas neįrodė, kad pa-
reiškėjų elektrinėje pagamintos elektros energijos gamybos skatinimas leidimų plėtoti 
elektros energijos pajėgumus išdavimo sąlygomis lemtų tokį elektros energijos tarifo var-
totojams didėjimą, jog jis būtų laikomas ženkliu ir pažeidžiančiu vartotojų ilgalaikius in-
teresus, numatytus ilgalaikės valstybės raidos strategijoje. Pareiškėjų manymu, byloje ne-
sant įrodymų apie elektros energijos kainos vartotojams nepagrįstumą, nebuvo pagrindo 
prieiti prie išvados, jog elektros energijos kaina jiems tapo per didelė ir atsirado poreikis 
ginti elektros energijos vartotojus keičiant teisinį reguliavimą.

97. Šiuo aspektu pažymėtina, jog, pirma, atsakovas teikė pakankamai duomenų 
apie teisinio reguliavimo pakeitimus lėmusius veiksnius, t.  y. kertinį siekį užkirsti kelią 
ženkliam elektros energijos tarifo vartotojams didėjimui, pateikdamas atitinkamus duo-
menis (įskaitant ir duomenis apie tai, kiek papildomų VIAP lėšų reikėtų minėtųjų patai-
sų nepriėmus) tiek procesiniuose dokumentuose, tiek darydamas nuorodas į Pakeitimo 
įstatymo ir Įgyvendinimo įstatymo travaux préparatoires, todėl pareiškėjai nepagrįstai 
teigia, jog tokių duomenų byloje nebuvo pateikta. Antra, pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį 
administracinis teismas nevertina ginčijamo adminis tracinio akto bei veiksmų (ar nevei-
kimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, tačiau tiria, ar viešojo administra-
vimo institucija nepažeidė jai suteiktos diskrecijos išorinių ribų (žr. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimą. 
Administracinė jurisprudencija. 2012, 23, p. 542–877). Nagrinėjamoje byloje įstatymų lei-
dėjas, kaip minėta pirmiau, turėdamas itin plačią diskreciją reguliuoti skatinimo priemo-
nių energetikos sektoriuje skyrimą ir priimdamas teisinio reguliavimo pakeitimus, atlie-
piančius viešųjų interesų pokyčius, minėtos diskrecijos išorinių ribų nepažeidė. 
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98. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, jog pirmosios instancijos teismas vir-
šijo administracinių teismų kompetenciją, nesikreipdamas į Konstitucinį Teismą dėl na-
grinėjamai bylai aktualių teisinio reguliavimo pakeitimų teisėtumo tyrimo, tokiu būdu 
prisiimdamas Konstitucinio Teismo įgaliojimus. Pareiškėjų nuomone, nors bylą nagrinė-
jančio teismo ir nesaisto įstatyminė pareiga kreiptis į Konstitucinį Teismą, bylą nagrinė-
jantis teismas negali ginčo spręsti netirdamas ir nesikreipdamas į kompetentingą teismą 
dėl civilinės atsakomybės taikymui reikšmingos aplinkybės įvertinimo vadovaujantis vien 
formaliais pagrindais (jog tokia teismo pareiga tiesiogiai nenustatyta įstatymu), nes tokiu 
atveju priimdamas sprendimą teismas tik imituotų teisingumo vykdymą. 

99. Išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka su apeliantų pozicija, jog konkrečiu atve-
ju administracinis teismas negalėjo ginčo išnagrinėti ir nesikreipdamas į Konstitucinį 
Teismą. Šiuo aspektu pažymėtina, jog bylą nagrinėjančio teismo teisė kreiptis į 
Konstitucinį Teismą dėl byloje taikytino įstatymo atitikimo Konstitucijai yra įtvirtinta 
pačioje Konstitucijoje – Konstitucijos 110  straipsnio 2 dalyje, pagal kurią tais atvejais, 
kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas 
konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir 
kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas 
atitinka Konstituciją. Toks pat teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą pagrindas (teismo 
manymas, kad byloje taikytinas įstatymas galbūt prieštarauja Konstitucijai) nurodytas 
ABTĮ 4 straipsnio 2 dalyje. 

100. Paminėtos teisės normos suponuoja, jog klausimas dėl teismo kreipimo-
si į Konstitucinį Teismą yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija ir pagrindu teismui 
kreiptis į Konstitucinį Teismą su tam tikru paklausimu gali būti tik paties bylą nagrinė-
jančio teismo pagrįstas manymas (pagrįstos abejonės dėl taikytino teisės akto atitikimo 
Konstitucijai). Viena vertus, tai reiškia, kad ABTĮ taikymo požiūriu pareiškėjų prašymas 
kreiptis į Konstitucinį Teismą nelaikytinas administracinio skundo reikalavimu, todėl to-
kiam prašymui išspręsti netaikytinos ABTĮ 86 straipsnio 3 dalies nuostatos apie būtinu-
mą teismo sprendime atsakyti į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Tai 
taip pat reiškia, kad proceso dalyviai (šiuo atveju – pareiškėjai) gali pateikti teismui savo 
argumentus ir išdėstyti savo poziciją įstatymo atitikimo Konstitucijai klausimu, tačiau tai 
savaime neįpareigoja bylą nagrinėjančio teismo tenkinti tokį proceso dalyvio (pareiškėjų) 
prašymą, nes priešingu atveju būtų iškreipta konstitucinė nuostata dėl subjektinės būtent 
teismo teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl tam tikros (individualioje byloje taikyti-
nos) teisės normos atitikimo Konstitucijai. Kita vertus, aptarta teismo diskrecija kreip-
tis į Konstitucinį Teismą suponuoja teismo pareigą pateikti tam tikrus argumentus, rea-
guojant į proceso dalyvio prašyme kreiptis į Konstitucinį Teismą nurodytus argumentus. 
Pateikdamas tokius argumentus, bylą nagrinėjantis teismas paprastai pasisako dėl tam 
tikrų Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų supratimo ir aiškinimo (dažniausiai remdamasis 
Konstitucinio Teismo jau suformuotomis Konstitucijos aiškinimo taisyklėmis). Tačiau tai 
negali būti laikoma bylą nagrinėjančio teismo įsiterpimu į išimtinę Konstitucinio Teismo 
kompetenciją spręsti klausimus dėl konkrečios teisės normos atitikimo Konstitucijai jau 
vien dėl to, kad individualią bylą nagrinėjančio teismo teikiama (pirmiau aptarta) argu-
mentacija neturi jokios prejudicinės reikšmės kitiems teismams sprendžiant panašaus 
pobūdžio klausimus.

101. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime 
nurodė, kodėl jam nekilo abejonių dėl ginčui aktualaus teisinio reguliavimo teisėtumo, 
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t. y. kodėl konkrečiu atveju nėra pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą. Bylą apeliaci-
ne tvarka nagrinėjanti išplėstinė teisėjų kolegija tokio pagrindo taip pat nenustatė. Taigi, 
kaip ir minėta, atmestini yra pareiškėjų argumentai dėl to, jog teismas, vertindamas pa-
reiškėjų prašymą, įstatymo normas taikė formaliai ir bylos be kreipimosi dėl kilusiam 
ginčui aktualaus teisinio reguliavimo konstitucingumo tyrimo pradėjimo išnagrinėti 
negalėjo. 

102. Atitinkamai išplėstinė teisėjų kolegija nemato pagrindo sutikti ir su pareiškėjų 
argumentais dėl būtinybės kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudi-
cinio sprendimo priėmimo. Šiuo aspektu nurodytina, jog remiantis ABTĮ 4 straipsnio 3 
dalimi, įstatymų nustatytais atvejais teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos 
teisminę instituciją prašydamas prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų 
aiškinimo ar galiojimo klausimu. Pažymėtina, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką, būtent bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas, kuris atsakingas už 
sprendimo priėmimą, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, turi įvertinti reika-
lingumą pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą, kad galėtų priimti savo spren-
dimą bei įvertinti Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų svarbą (žr., pvz., Teisingumo 
Teismo 2006  m. birželio 15  d. sprendimo Acereda Herrera, C-466/04, 47  p., taip pat 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A143-250/2012).

103. Kreipimosi į ESTT pagrindas yra pagrįsta abejonė ne dėl bet kokios Europos 
Sąjungos teisės aktų nuostatos aiškinimo, bet dėl tokios nuostatos ar nuostatų, kurios 
turėtų būti taikomos konkrečioje byloje. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 
priede nurodyta, kad šiuo įstatymu yra įgyvendinama 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių iš-
teklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 
2003/30/EB. Remdamiesi šiuo Europos Sąjungos teisės aktu (taip pat ir 2001 m. rugsė-
jo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos 
iš atsinaujinančių energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje, kuri 
buvo panaikinta Direktyva 2009/28/EB, ir todėl nebegalioja), pareiškėjai teigia, kad šiam 
ginčui aktualus Lietuvos Respublikos Seimo priimtas įstatymas prieštarauja Europos 
Sąjungos teisei.

104. Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio ir 
Teismų įstatymo 401 straipsnio nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 
kuris yra galutinė instancija administracinėms byloms (ABTĮ 20  str. 1  d.), nagrinėjant 
bylą bei taikant Europos Sąjungos teisės normas iškilus šių normų aiškinimo ar galiojimo 
klausimui, privalo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti 
prejudicinį sprendimą.

105. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad nagrinėjamoje administracinėje 
byloje nekyla Europos Sąjungos teisės normų aiškinimo ar galiojimo klausimų, nes šios 
normos (tarp jų ir pareiškėjo minima 2009  m. balandžio 23  d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš 
dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB), atsižvel-
giant į byloje sprendžiamo ginčo pobūdį (valstybės civilinės atsakomybės klausimas dėl 
žalos, padarytos galbūt neteisėtais valstybės institucijų veiksmais, atlyginimo) nėra taiko-
mos, o yra taikomos nacionalinės teisės normos, reglamentuojančios civilinę atsakomybę 
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už žalą, taip pat vertintina nacionalinio teisėkūros subjekto veikla, jam priėmus teisinio 
reguliavimo pakeitimus, nulėmusius mažesnių fiksuotų tarifų taikymą. Padaryti naciona-
linio teisės akto (AIEĮ) pakeitimai nepaneigė Europos Sąjungos institucijų priimtų teisės 
aktų, reguliuojančių energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą, jos skatinimą 
bei paramą. Kaip minėta, skatinimo priemonė, net ir pasikeitus teisiniam reguliavimui, 
nebuvo panaikinta ir byloje nepateikta faktinių duomenų, įrodančių pareiškėjų ūkinės 
veiklos, pasikeitus tarifams, nuostolingumą. 

106. Taip pat pažymėtina, jog pareiškėjai prašyme dėl kreipimosi į ESTT nurodo 
tik labai abstrakčius argumentus, aiškiai nepagrindžia, kuo Įstatymo, Pakeitimo įstatymo 
nuostatos dėl fiksuoto tarifo nustatymo prieštarauja minėtų direktyvų nuostatoms, ne-
pateikia motyvų apie tai, kad priimant minėtą įstatymą buvo netinkamai įgyvendintos 
kokios nors direktyvos nuostatos, nesuformuluoja konkrečių klausimų dėl kurių būtina 
kreiptis į ESTT.

107. Nors pareiškėjai teigia, kad Seimas, priimdamas jų atžvilgiu galiojantį 
Pakeitimo įstatymą, neatsižvelgė į oficialią Europos Sąjungos teisėkūrą; Pakeitimo įsta-
tymas prieštarauja Europos Sąjungos teisei; Pakeitimo įstatymu Lietuvos Respublika ne-
tinkamai įgyvendina prisiimtus įsipareigojimus Europos Sąjungai; Pakeitimo įstatymo 
nuostatų priėmimu ir galiojimu buvo pažeisti pagrindiniai Europos Sąjungos deklaruoja-
mi siekiai atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuje; jis panaikino ilgalaikio stabilumo 
verslo bendruomenei garantą, nors toks siekis yra aiškiai bei nedviprasmiškai įtvirtina-
mas visos Europos Sąjungos lygmeniu; Pakeitimo įstatymu priėmimu ir galiojimu pažei-
džiamas Europos Sąjungos teisės viršenybės principas, šie abstraktaus pobūdžio teiginiai 
nėra pagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. Pažymėtina, kad Direktyva valstybėms na-
rėms leidžia savarankiškai nustatyti konkrečias priemones ir būdus Direktyvoje numa-
tytiems tikslams pasiekti, valstybių narių diskrecija pasirenkant tokias priemones ir bū-
dus yra ribojama tik direktyvoje nustatytų privalomų nacionalinių planinių rodiklių bei 
principinių reikalavimų administracinėms procedūroms ir taisyklėms – proporcingumo, 
būtinumo, skaidrumo (13 str., 24 str.).

108. Todėl nagrinėjamoje byloje išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla pagrįsta abejo-
nė dėl Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų aiškinimo ar dėl Lietuvos Respublikos tei-
sės aktų, reguliuojančių ginčo teisinius santykius, prieštaravimo Europos Sąjungos teisei, 
o pareiškėjų prašymas kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio 
sprendimo šioje byloje priėmimo taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

109. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės 
aktų nuostatas, aptartą teismų praktiką, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, 
pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konsta-
tuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė vi-
sas bylos išsprendimui svarbias aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kuris 
paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

110. Atsižvelgiant į tai, jog byla išplėstinei teisėjų kolegijai nagrinėti buvo perduota 
iš naujo, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2015 m. liepos 15 d. nutartimi 
administracinėje byloje pagal pareiškėjų skundą apeliacinį procesą nutraukus, darytina 
išvada, jog yra pagrindas šią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį naikin-
ti priimant naują nutartį – pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
162 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija :

n u t a r i a:

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 15 d. nutartį panaikin-
ti ir priimti naują nutartį.

Pareiškėjų A. P., A. L., A. L., A. V., D. R., D. R., G. K., K. V., L. G., R. S., R. Ž., S. Š., 
V. L. (V. L.), V. R., V. S., V. L., V. Š., individualios įmonės „Natūrali tekstilė“, mažosios 
bendrijos „Aimijus“, mažosios bendrijos „Giesole“, mažosios bendrijos „Nastelga“, už-
darosios akcinės bendrovės „AEC Baltic“, uždarosios akcinės bendrovės „Animpeksas“, 
uždarosios akcinės bendrovės „Anviga“, uždarosios akcinės bendrovės „Dynamic solar“, 
uždarosios akcinės bendrovės „DS10“, uždarosios akcinės bendrovės „DS11“, uždarosios 
akcinės bendrovės „DS2“, uždarosios akcinės bendrovės „DS3“, uždarosios akcinės ben-
drovės „DS6“, uždarosios akcinės bendrovės „DS7“, uždarosios akcinės bendrovės „DS8“, 
uždarosios akcinės bendrovės „DS9“, uždarosios akcinės bendrovės „Energija-saulė“, 
uždarosios akcinės bendrovės „Engera“, uždarosios akcinės bendrovės „Etipas“, uždaro-
sios akcinės bendrovės „Genera“, uždarosios akcinės bendrovės „Grindukas“, uždarosios 
akcinės bendrovės „Henora“, uždarosios akcinės bendrovės „Hensira“, uždarosios akci-
nės bendrovės „Infinity power“, KLI LT, uždarosios akcinės bendrovės, uždarosios akci-
nės bendrovės „LumaHell“, uždarosios akcinės bendrovės „Ostira“, uždarosios akcinės 
bendrovės Sandita“, uždarosios akcinės bendrovės „Sanesetas“, uždarosios akcinės ben-
drovės „Sauleda“, uždarosios akcinės bendrovės „Saulės misija“, uždarosios akcinės ben-
drovės „Saulės šviesa“, uždarosios akcinės bendrovės „Sigerta“, uždarosios akcinės ben-
drovės „Stogvyda“, uždarosios akcinės bendrovės „Tanvira“, uždarosios akcinės bendrovės 
„Virtualios sistemos“ apeliacinį skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą pa-
likti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama. 

3.8.2. dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo sustabdant sprendimo, 
kuriuo užsienietis įpareigojamas savanoriškai išvykti, galiojimą

Sprendimai, kuriais užsienietis įpareigojamas savanoriškai išvykti, pagal savo po-
būdį nėra priverstiniai (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Užsieniečių teisinės padėties“ 
2 str. 7 d.), t. y. užsienietis per nustatytą laiką Lietuvos Respublikos teritoriją privalo palik-
ti savarankiškai. Tačiau ši aplinkybė savaime nepaneigia reikalavimo užtikrinimo prie-
monės taikymo būtinybės ir kelio ją taikyti neužkerta, nes Administracinių bylų teisenos 
įstatymas tiesiogiai nenumato, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų taikomos tik 
tiems aktams, kurie yra vykdomi priverstinai. Pareiškėjui neįvykdžius ginčijamo sprendi-
mo dėl įpareigojimo išvykti iš šalies, jam kils realios pasekmes – bus priimtas sprendimas 
dėl jo išsiuntimo iš šalies, kuris bus vykdomas priverstiniu būdu, todėl nebūtų pagrįsta, jei 
pareiškėjas negalėtų sustabdyti ir sprendimo dėl įpareigojimo išvykti, darančio įtaką jo 
teisinei padėčiai, vykdymo.
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Administracinė byla Nr. eAS-661-822/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02103-2016-8

Procesinio sprendimo kategorija 67

N U T A R T I S

2016 m. birželio 29 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Skirgailės Žalimienės 
(pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų O. G. (O. G.) ir M. 
K. (M. K.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegu-
žės 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų O. G. ir M. K. skundą atsako-
vui Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, dėl sprendimo panaikinimo ir 
įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjai, atstovaujami advokato Pauliaus Vinklerio, kreipėsi į teismą su skundu 
prašydami: 1) panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos 
valdybos Užsieniečių reikalų skyriaus 2016 m. gegužės 11 d. sprendimus Nr. 10-SP9-44 
ir Nr.  10-SP9-45; 2) panaikinti įrašus O. G. pase Nr.  H95642927 ir M. K. pase 
Nr.  H37042162 ,,Dėl įpareigojimo išvykti į (duomenys neskelbtini) iki 2016-06-10“;  
3) įpareigoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą pri-
imti pareiškėjų prašymus pakeisti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir na-
grinėti juos skubos tvarka. 

Pareiškėjai taip pat teismo prašė taikyti reikalavimo užtikinimo priemonę – stab-
dyti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos Užsieniečių 
reikalų skyriaus 2016 m. gegužės 11 d. sprendimų Nr. 10-SP9-44 ir Nr. 10-SP9-45 vykdy-
mą, iki bus išnagrinėtas skundas arba priimtas galutinis sprendimas, kuriuo bus išspręs-
tas klausimas dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje suteikimo.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016  m. gegužės 26  d. nutartimi pa-
reiškėjų skundą priėmė, prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino.

Teismas nustatė, kad pareiškėjai prašymą motyvuoja tuo, kad netaikius reikalavi-
mo užtikrinimo priemonės, jie neteks galimybės teisėtomis priemonėmis ginti savo tei-
ses, t. y. pateikti prašymus, – pakeisti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje bei nebus suda-
ryta galimybė įteisinti buvimą Lietuvos Respublikoje, o tai šiurkščiai pažeis Įstatymo dėl 
užsieniečių teisinės padėties (toliau – ir ĮUTP) 128 straipsnio 1 dalį.
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Įvertinęs pareiškėjų prašyme nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad juo 
siekiama ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalaujama, kad teis-
mas prevenciškai imtųsi ginti pareiškėjų teises ir apsaugotų nuo galimo būsimų teisių 
pažeidimo. Pagal nuoseklią administracinių teismų praktiką, tokiu pagrindu reikalavimo 
užtikrinimo priemonė negali būti taikoma. Pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo 
priemones pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 
1 dalį yra realiai gresiantis teismo sprendimo įvykdymo negalimumas ar ženklus jo įvyk-
dymo pasunkėjimas, jeigu tokios priemonės nebus pritaikytos. Teismo vertinimu, nėra 
realios grėsmės pareiškėjams palankaus teismo sprendimo vykdymui. Jokių kitų pagrin-
dų, dėl kurių prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pareiškėjai nenurodė, 
todėl, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad prašymas yra nepagrįs-
tas ir atmestinas. 

Teismas taip pat pažymėjo, kad, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, pa-
reiškėjų teisė gauti leidimus gyventi Lietuvoje nėra apribojama, nes gali būti įgyvendin-
ta ĮUTP 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Be to, pareiškėjai gali teisėtai atvykti į 
Lietuvą ir pateikti prašymus, gavę vizas.

III.

Pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą, prašydami iš dalies pakeisti Vilniaus apygar-
dos administracinio teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį – pareiškėjų parašymą dėl rei-
kalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkinti.

Pareiškėjai nesutinka su teismo motyvais ir išvada, kad nėra realios grėsmės pa-
reiškėjams palankaus teismo sprendimo vykdymui. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjų 
skundžiami sprendimai yra dėl įpareigojimo jiems išvykti iš Lietuvos Respublikos į (duo-
menys neskelbtini). Išvykimui nustatytas terminas – iki 2016  m. birželio 10  d. Kadangi 
bylą nagrinėjantis teismas atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. stab-
dyti skundžiamų sprendimų vykdymą, pareiškėjų atžvilgiu ir toliau galioja įpareigojimas 
savanoriškai išvykti į (duomenys neskelbtini). Be to, pareiškėjams patiems neišvykus iš 
Lietuvos Respublikos, jų atžvilgiu bus priimtas sprendimas išsiųsti juos iš šalies į kilmės 
valstybę, kad akivaizdu susipažinus su 2016 m. gegužės 11 d. sprendimų Nr. 10-SP9-44 
ir Nr. 10-SP9-45 turiniu. Tokiu būdu pareiškėjai ne tik netektų galimybės įteisinti savo 
buvimą Lietuvos Respublikoje, bet ir negalėtų dalyvauti teismo posėdžiuose nagrinė-
jant administracinę bylą pagal jų skundą. Be to, pareiškėjams galimai palankaus teismo 
sprendimo atveju, teismo sprendimas iš esmės būtų neįgyvendinamas arba jo įgyvendi-
nimas esmingai pasunkėtų, nes pareiškėjų jau nebūtų Lietuvoje – jie būtų išsiųsti į kil-
mės valstybę. Skundžiamas atsakovo sprendimas priimtas tuo pagrindu, kad pareiškėjai 
Lietuvos Respublikoje yra neteisėtai. Tuo atveju, jei pareiškėjų dokumentai dėl leidimai 
laikinai gyventi pakeitimo būtų priimti, o jie, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemo-
nių būtų išsiųsti iš Lietuvos Respublikos, palankus sprendimas dėl įpareigojimo savano-
riškai išvykti taptų teisiškai nebereikšmingas, nes jo sukeliamos pasekmės jau būtų įvy-
kusios, t. y. pareiškėjai būtų išsiųsti iš Lietuvos Respublikos.

Pareiškėjų nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl reikalavi-
mo užtikrinimo priemonių turėjo įvertinti, ar jų netaikymas, t. y. skundžiamo sprendi-
mo vykdymo nestabdymas, nesukels pareiškėjams negrįžtamai sunkių pasekmių. Tuo 
atveju, jei skundžiamo sprendimo vykdymas nebus sustabdytas, akivaizdu, bus priimtas  
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sprendimas išsiųsti pareiškėjus iš Lietuvos Respublikos, kad ne tik neleis jiems dalyvau-
ti teismo posėdyje nagrinėjant bylą, bet ir neleis įteisinti buvimo Lietuvos Respublikoje 
tokia tvarka, kuria būtų galėję pasinaudoti, jei nebūtų buvę padaryti prašymų pakeisti 
leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimo tvarkos pažeidimai. Pažymėtina, kad 
byloje pareiškėjai neprašo iš esmės išnagrinėti klausimo dėl leidimų gyventi Lietuvos 
Respublikoje pakeitimo, o tik prašo stabdyti sprendimo dėl įpareigojimo išvykti stabdy-
mo klausimą. Todėl teismo nuomonė, kad pareiškėjai reikalavimo užtikrinimo priemo-
nėmis siekia, kad teismas prevenciškai imtųsi ginti pareiškėjų teises yra nepagrįsta, nes 
jokių įpareigojimų atsakovo atžvilgiu iki galutinio teismo sprendimo priėmimo pareiš-
kėjai neprašo nustatyti ir šiuo metu nesitiki. Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis pa-
reiškėjai siekia užsitikrinti, kad dar didesniu mastu nebūtų pažeidžiamos jų teisės ar jie 
nebūtų išsiųsti iš Lietuvos iki administracinė byla nebus išnagrinėta iš esmės. Pareiškėjų 
prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra glaudžiai susijusios su bylos nagri-
nėjimu ir galimai pareiškėjams palankaus teismo sprendimo vykdymu, todėl gali būti tai-
komos šioje byloje.

Sistemiškai vertinant pareiškėjams gresiančias pasekmes šioje byloje netaikius 
reikalavimo užtikrinimo priemonių, tampa akivaizdu, kad jų taikymas yra reikalingas 
sklandžiam bylos vedimui ir realiam galimai pareiškėjams palankaus teismo sprendimo 
įgyvendinimui. Dėl išvardytų priežasčių laikytina, kad pirmosios instancijos teismas ne-
pagrįstai atsisakė tenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrino priemonių taikymo.

Teisėjų kolegija

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

Atskiruoju skundu iš esmės skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teis-
mo 2016 m. gegužės 26 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo 
priemones.

Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nusprendė, kad byloje 
nėra pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Pareiškėjai su tokia pirmosios 
instancijos teismo išvada nesutinka, taigi nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija turi įvertin-
ti, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti pareiškėjų prašomas reikala-
vimo užtikrinimo priemones – ginčijamų atsakovo sprendimų, kuriais pareiškėjai įparei-
gojami iki 2016 m. birželio 10 d. išvykti iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini), 
vykdymo sustabdymą.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas 
arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemo-
nių reikalavimui užtikrinti. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo 
užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nu-
statytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų 
užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. 
Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti nau-
dojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį 
(2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012).
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat ne kartą pažymė-
ta, kad, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti įvertinta, 
ar yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo 
įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti 
skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba 
taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio 
akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų 
atkūrimas ir apgynimas, o, atsižvelgiant į tai, kas paminėta, ir realus teismo sprendimo 
įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu 
galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad su-
keltų) tokių neigiamų pasekmių, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškė-
jui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., administracines bylas Nr. AS5-
155/2005, AS5-230/2005). Be to, net ir nustačius galimą teismo sprendimo įvykdymo 
pasunkėjimą, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo 
faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, 
jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas 
pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcin-
gumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (žr., pvz., LVAT 
2007 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS16-528/2007, 2010 m. rugsėjo 
20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010).

Taigi vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, spren-
džiant ginčijamo sprendimo galiojimo laikino sustabdymo klausimą, būtina nustatyti iš-
skirtines aplinkybes, kurios rodytų, jog, nepritaikius šios reikalavimo užtikrinimo prie-
monės, teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. 
Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo už-
tikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių prie-
monių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., 
pvz., LVAT 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). 
Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo iš-
sprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos 
ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna individualus.

Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą pareiškėjai iš esmės grin-
džia tuo, kad nesustabdžius ginčijamų sprendimų vykdymo, pareiškėjai turės pareigą iš-
vykti iš Lietuvos Respublikos, o jiems neišvykus savanoriškai, jų atžvilgiu bus priimtas 
sprendimas dėl išsiuntimo. Būdami išvykę pareiškėjai ne tik netektų galimybės įteisinti 
savo buvimą Lietuvos Respublikoje, bet ir negalėtų dalyvauti teismo posėdžiuose nagri-
nėjant administracinę bylą pagal jų skundą. Be to, pareiškėjams galimai palankaus teismo 
sprendimo atveju, teismo sprendimas iš esmės būtų neįgyvendinamas arba jo įgyvendi-
nimas esmingai pasunkėtų. Skundžiamas atsakovo sprendimas priimtas tuo pagrindu, 
kad pareiškėjai Lietuvos Respublikoje yra neteisėtai. Tuo atveju, jei pareiškėjų dokumen-
tai dėl leidimai laikinai gyventi pakeitimo būtų priimti, o jie jau būtų išsiųsti iš Lietuvos 
Respublikos, palankus sprendimas dėl įpareigojimo savanoriškai išvykti taptų teisiškai 
nebereikšmingas.

Pažymėtina, jog šioje byloje skundžiami atsakovo sprendimai yra priimti vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (2015  m. 
lapkričio 26 d. redakcija) 125 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagal kurį sprendimas grąžinti  
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užsienietį į užsienio valstybę priimamas, kai jam panaikintas leidimas laikinai gyventi 
arba leidimas nuolat gyventi

ĮUTP 126 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad užsienietis išsiunčiamas 
iš Lietuvos Respublikos, jei jis per nustatytą terminą neįvykdė įpareigojimo išvykti iš 
Lietuvos Respublikos, savanoriškai neišvyko iš Lietuvos Respublikos per sprendime grą-
žinti jį į užsienio valstybę nustatytą terminą ar šio Įstatymo 127 straipsnio 32 dalyje nuro-
dytu pagrindu pratęstą terminą. 

ĮUTP 128 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad sprendimo dėl užsieniečio 
išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos vykdymas sustabdomas, atitinkamam administraci-
niam teismui priėmus nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kai spren-
dimas dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos apskundžiamas teismui, išsky-
rus atvejus, kai užsienietis turi būti išsiųstas dėl jo keliamos grėsmės valstybės saugumui 
ar viešajai tvarkai, o Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, jo šeimos narys arba kitas 
asmuo, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, 
– dėl jo keliamos labai rimtos grėsmės valstybės saugumui.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pasisakydamas dėl sprendimų, ku-
riais užsienietis įpareigojamas savanoriškai išvykti yra pažymėjęs, kad tokie sprendimai 
pagal savo pobūdį nėra priverstiniai (ĮUTP 2 str. 7 d.), t. y. užsienietis per nustatytą laiką 
Lietuvos Respublikos teritoriją privalo palikti savarankiškai. Tačiau ši aplinkybė savaime 
nepaneigia reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybės ir kelio ją taikyti ne-
užkerta, nes ABTĮ tiesiogiai nenumato, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų tai-
komos tik tiems aktams, kurie yra vykdomi priverstinai. Pareiškėjui neįvykdžius ginčija-
mo sprendimo dėl įpareigojimo išvykti iš šalies, jam kils realios pasekmes – bus priimtas 
sprendimas dėl jo išsiuntimo iš šalies, kuris bus vykdomas priverstiniu būdu, todėl nebū-
tų pagrįsta, jei pareiškėjas negalėtų sustabdyti ir ginčijamo sprendimo dėl įpareigojimo 
išvykti, darančio įtaką jo teisinei padėčiai, vykdymo (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-73/2012, 
2013  m. spalio 9  d. nutartį administracinėje byloje Nr.  AS822-768/2013, 2014  m. liepos 
23  d. nutartį administracinėje byloje Nr.  AS662-839/2014, 2014  m. rugsėjo 23  d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A858-979/2014). 

Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjų skundo ir prašymo argumentų bei kartu pateik-
tos medžiagos matyti, jog pareiškėjai yra sutuoktiniai, penkerius metus teisėtai gyveno 
Lietuvoje, gavę leidimus laikinai gyventi. Pareiškėjui O. G. leidimas išduotas ĮUTP 40 
straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 45 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu (užsiima ir ketina 
toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje), pareiškėjos M. K. leidimas išduotas 
40 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 43 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu (šeimos susi-
jungimas). Abu leidimai laikinai gyventi galiojo iki 2016 m. gegužės 7 d. Skunde pareiš-
kėjai teigia, kad 2016 m. gegužės 6 d. atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos ko-
misariato Migracijos valdybą dėl leidimų pakeitimo, tačiau atsakovo tarnautojų nebuvo 
priimti ir aptarnauti. Vėliau dar tris kartus kreipėsi į atsakovą dėl leidimų pakeitimo, bet 
jų prašymus priimti atsisakyta.

Taigi pareiškėjai su Lietuva yra susiję socialiniais ir ekonominiais ryšiais, turi savo 
verslą – veikiančią įmonę, iš kurios gauna pajamų, nėra duomenų, kad pareiškėjai keltų 
grėsmę viešajai tvarkai ir saugumui. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsi-
žvelgusi į nurodytus argumentus, teismų praktiką, formuojamą sprendžiant tokio pobū-
džio klausimus (ABTĮ 13 str.), į tai, kad pareiškėjams neįvykdžius ginčijamų sprendimų 
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dėl įpareigojimo išvykti iš šalies, jiems kils realios pasekmės ir bus priimti sprendimai dėl 
jų išsiuntimo, vykdomi priverstiniu būdu (ĮUTP 2 str. 8 d., 127 str. 2 d.), o tai darys įtaką 
jų teisinei padėčiai ir galimybei realizuoti savo teises, į tai, kad taikius prašomą reika-
lavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjams būtų suteikiama galimybė patiems dalyvauti 
administraciniame procese skundžiant priimtą administracinį sprendimą, sprendžia, jog 
šiuo atveju yra tikslinga taikyti ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje numatytą reikalavimo užtikri-
nimo priemonę ir laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti pareiškėjų šioje 
byloje skundžiamų atsakovo sprendimų, kuriais jie įpareigojami išvykti iš Lietuvos, ga-
liojimą. Šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad laikinai sustabdžius nurodytus ginčijamus 
sprendimus bus pažeistas proporcingumo principas, proceso šalių interesų pusiausvyra 
ar viešieji interesai. 

Dėl nurodytų motyvų pareiškėjų atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama pir-
mosios instancijos teismo nutartis keistina bei pareiškėjų pateiktas prašymas dėl reika-
lavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkintinas, laikinai, iki teismo sprendimo įsi-
teisėjimo, sustabdant Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos 
valdybos Užsieniečių reikalų skyriaus 2016 m. gegužės 11 d. sprendimų Nr. 10-SP9-44 ir 
Nr. 10-SP9-45 galiojimą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
151 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 71 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjų O. G. (O. G.) ir M. K. (M. K.) atskirąjį skundą tenkinti. 
Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016  m. gegužės 26  d. nu-

tarties dalį, kuria buvo atmestas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo 
priemonę, ir šį pareiškėjo prašymą tenkinti – laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėji-
mo, sustabdyti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos 
Užsieniečių reikalų skyriaus 2016 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. 10-SP9-44 „Dėl (duo-
menys neskelbtini) piliečio O. G. grąžinimo į (duomenys neskelbtini)“ ir 2016 m. gegužės 
11  d. sprendimo Nr.  10-SP9-45 „Dėl (duomenys neskelbtini) pilietės M. K. grąžinimo į 
(duomenys neskelbtini)“ galiojimą.

Nutartį vykdyti skubiai. Nutarties kopiją siųsti ir nutartį pavesti vykdyti Vilniaus 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai. 

Nutartis neskundžiama.

3.8.3. dėl norminio administracinio akto tyrimo dalyko formulavimo

Nagrinėjamu atveju apygardos administracinis teismas, pradėdamas normines 
administracines bylas, priėmė pareiškėjų prašymus dėl administracinių aktų teisėtumo iš-
tyrimo ir pagal juos suformulavo tyrimo dalyką ir ribas, tačiau nutartyse, kuriomis buvo 
pradėtas tyrimas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, nenurodyta konkreti teisi-
nė motyvacija, kad yra pagrindas abejoti norminių administracinių aktų ar jų dalies teisė-
tumu. Tuo, iškeliant norminę administracinę bylą, buvo pažeisti procesinio įstatymo nor-
mų reikalavimai.
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Kadangi teismo nutartyse dėl norminių administracinių aktų teisėtumo ištyrimo 
nėra tinkamai suformuluotas nei tyrimo pagrindas, nei tyrimo dalykas, todėl byla dėl nor-
minių administracinių aktų teisėtumo, kurioje nėra tyrimo dalyko, nenagrinėtina adminis-
traciniame teisme, o tai yra pagrindas šią bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraci-
nių teismų kompetencijai (ABTĮ 114 str. 1 d., 101 str. 1 p.).

Administracinė byla Nr. A-641-442/2016
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00073-2012-2

Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. balandžio 4 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisė-
jų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegijos 
pirmininkė), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administra-
cinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Deliuvis“, A. T. ir atsakovo 
Panevėžio miesto savivaldybės apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos administra-
cinio teismo 2015  m. gegužės 5  d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų 
uždarosios akcinės bendrovės „Deliuvis“ ir A. T. pareiškimą atsakovui Panevėžio mies-
to savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kultūros paveldo departamentui 
prie Kultūros ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie 
Aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Urbanistika“, uždarajai akcinei ben-
drovei „Senojo miesto architektai“, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai dėl 
norminių administracinių aktų teisėtumo ištyrimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjai UAB „Deliuvis“ ir A. T. padavė teismui pareiškimą, kuriame pra-
šė: 1) ištirti, ar Panevėžio miesto bendrojo plano (korektūros) (toliau – ir Bendrasis 
planas) sprendiniai, patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008  m. spalio 
30  d. sprendimu Nr.  1-25-1, ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teritorija, kurioje yra  
UAB „Deliuvis“ priklausantis žemės sklypas, unikalus numeris (duomenys neskelbti-
ni), esantis adresu (duomenys neskelbtini), (toliau – ir Žemės sklypas Nr. 2), ir A. T. pri-
klausantis žemės sklypas, unikalus numeris Nr.  (duomenys neskelbtini), esantis (duome-
nys neskelbtini), (toliau – ir Žemės sklypas Nr. 1), įvardinta ir apibrėžta kaip Vizualinio 
identiteto zona ir Istorinės miesto dalies vizualinės apsaugos pozonis, nustatant rekrea-
cinę šios teritorijos paskirtį, ir įtvirtinta, kad ši teritorija privalo išlikti neužstatyta jokiais 
naujais statiniais, taip pat šio Bendrojo plano priėmimo procedūros neprieštaravo Žemės 
įstatymo 21 straipsnio 1 dalies (2004  m. sausio 27  d. įstatymo Nr.  IX-1983 redakcija) 
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ir neprieštarauja Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies (2013 m. birželio 27 d. įstatymo 
Nr.  XII-411 redakcija), neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 
punkto (2006  m. birželio 27  d. įstatymo Nr.  X-736 redakcija), neprieštaravo Teritorijų 
planavimo įstatymo 3 straipsnio 1  dalies 7  punkto, 3 straipsnio 2 dalies, 10  straipsnio  
5 dalies, 31 straipsnio 4 dalies (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) ir 
neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkto, 3 straipsnio  
2 dalies (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-407 redakcija), neprieštaravo Saugomų 
teritorijų įstatymo 23 straipsnio 4 dalies (2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. IX-628 re-
dakcija) ir neprieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 23  straipsnio 7 dalies (2013  m. 
birželio 27  d. įstatymo Nr.  XII-413 redakcija), neprieštaravo Nekilnojamųjų kultū-
ros vertybių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies (2004  m. rugsėjo 28  d. įstatymo 
Nr. IX-2452 redakcija) ir neprieštarauja Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įsta-
tymo 22 straipsnio 1 dalies (2013  m.  spalio  10  d. įstatymo Nr.  XII-549 redakcija), ne-
prieštaravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 
„Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo“ 8, 10, 11 
punktų (2000  m. spalio 13  d. nutarimo Nr.  1278 redakcija) ir neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl pagrindinės tiks-
linės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo“ 6, 9, 10 punktų (2014  m. sau-
sio 15  d. nutarimo Nr.  44 redakcija), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1992  m. gegužės 12  d. nutarimu Nr.  343 patvirtintų „Specialiųjų žemės ir miško sąly-
gų“ 87 punkto (1995  m. gruodžio 29  d. nutarimo Nr.  1640 redakcija), neprieštaravo 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006  m. gegužės 29  d. nutarimu Nr.  486 patvirtintų 
„Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos zonų nustatymo taisyklių“ 15 punk-
to (patvirtintos) nuostatoms, ir pripažinus, kad nurodyti Bendrojo plano sprendiniai 
prieštarauja minėtų įstatymų ir Vyriausybės norminių aktų nuostatoms, Bendrojo pla-
no sprendinius panaikinti; 2) ištirti, ar Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013  m. 
rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-247 patvirtintas „Panevėžio miesto istorinės dalies te-
ritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialusis planas“ (toliau – ir 
Specialusis planas), dabar esantis Panevėžio miesto bendrojo plano sudėtine dalimi, ir jo 
priėmimo procedūros neprieštaravo Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies (2010 m. bir-
želio 18  d. įstatymo Nr.  IX-912 redakcija) ir neprieštarauja Žemės įstatymo 21 straips-
nio 1 dalies (2013  m. birželio 27  d. įstatymo Nr.  XII-411 redakcija), neprieštarauja 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkto (2006 m. birželio 27 d. įstatymo 
Nr. X-736 redakcija), neprieštaravo Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalies, 
27 straipsnio 4 dalies, 31 straipsnio 4 dalies (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr.  IX-679 
redakcija) ir neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies (2013 m. 
birželio 27  d. įstatymo Nr.  XII-407 redakcija), neprieštaravo Nekilnojamojo kultūros  
paveldo apsaugos įstatymo (toliau – ir NKPA įstatymas) 8 straipsnio 9 dalies, 10 straips-
nio 3 dalies, 22 straipsnio 2 dalies 2 punkto (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 
redakcija), neprieštaravo Saugomų teritorijų įstatymo 23  straipsnio 6 dalies (2001  m. 
gruodžio 4  d. įstatymo Nr.  IX-628 redakcija) ir neprieštarauja Saugomų teritorijų įsta-
tymo 23 straipsnio 7 dalies (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-413 redakcija), ne-
prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 33 punkto (2008 m. rugsėjo 
15  d. įstatymo Nr.  X-1722 redakcija), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1992  m. gegužės 12  d. nutarimu Nr.  343 patvirtintų „Specialiųjų žemės ir miško są-
lygų“ 87 punkto (1995  m. gruodžio 29  d. nutarimo Nr.  1640 redakcija) nuostatoms, ir 
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pripažinus, kad Specialusis planas prieštarauja minėtų įstatymų ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės norminių aktų nuostatoms, Specialųjį planą panaikinti.

Pareiškėjai teigė, kad Bendrasis planas buvo pradėtas rengti neteisėtai, nes nebu-
vo priimtas joks sprendimas dėl Panevėžio miesto istorinės dalies paskelbimo saugomu 
objektu, teritorija nebuvo įregistruota Kultūros vertybių registre. Bendrasis planas priim-
tas skubotai, neįsigilinus į visas reikšmingas aplinkybes, nesuderinus visų suinteresuo-
tų gupių nuomonių, ignoruojant itin svarbius klausimus, taip pažeidžiant reikalavimus, 
keliamus teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir tvirtinimo procedūrai. Žemės 
sklypų savininkai buvo visiškai eliminuoti iš šio proceso, jie neturėjo galimybės pateikti 
prieštaravimų ar pasiūlymų dėl Bendrojo plano ir jo sprendinių. Bendrojo plano rengėjai, 
ignoruodami įstatymines nuostatas ir prisidengdami visuomenei būtinais tikslais, neiš-
tyrę, neanalizavę ir neįvertinę Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo galimo teigia-
mo ir (ar) neigiamo poveikio, pareiškėjų žemės sklypams nustatė konservacinę paskirtį 
ir absoliutų draudimą statyti naujus statinius jų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų 
teritorijoje. Taip užkirto kelią turto savininkams realizuoti savo teises, teisėtus lūkesčius, 
pažeidė proporcingumo principą, įtvirtintą Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 
3 punkte (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija).

Pareiškėjai pažymėjo, kad savivaldybės taryba pradėjo specialiojo planavimo pro-
cesą nesant teisėto pagrindo (teritorija nebuvo paskelbta saugoma, nebuvo įregistruota 
Kultūros vertybių registre), tačiau teritorijų planavimo procedūros vis tiek buvo pradė-
tos, o Specialusis planas patvirtintas. Taip pat atsakovas, neatsižvelgdamas į įstatymines 
nuostatas, reglamentuojančias teritorijų planavimo proceso pradžią, pradėjo specialiojo 
planavimo procedūras neturėdamas specialiojo planavimo sąlygų, kurias būtina gau-
ti prieš specialiojo planavimo procesą. Specialusis planas priimtas nesivadovaujant ir 
Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies (2010 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. IX-912 redak-
cija) nuostata, kuri numato pareigą žemės savininkams ir kitiems naudotojams naudoti 
žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį, laikytis 
žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo do-
kumentuose nustatytų reikalavimų. Derinant Specialųjį planą, buvo sąmoningai ir pik-
tybiškai pažeisti Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalies (2006  m. birželio 
8 d. įstatymo Nr. IX-679 redakcija) reikalavimai ir šis pažeidimas turėjo lemiamos įtakos, 
patvirtinant Specialiojo plano sprendinius toje dalyje, kuria pareiškėjų žemės sklypams 
buvo pritaikyti nepagrįsti nuosavybės teisių ribojimai.

Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į pareiškėjų pareiški-
mą, kuriame prašė pareiškimo netenkinti.

Nurodė, kad Bendrasis planas parengtas tinkamai, nustatyta tvarka, suderin-
tas pagal nustatytas procedūras. Pareiškėjams priklausančiuose sklypuose detalieji  
planai nėra parengti, todėl Bendrojo plano rengėjai neprivalėjo atsižvelgti į pareiškėjų že-
mės sklypams nekilnojamojo turto registro išraše nurodytą žemės sklypo naudojimo būdą. 
Vertinant Bendrojo plano sprendinius kartu su vėliau patvirtinto Specialiojo plano sprendi-
niais, proporcingumo principas pažeistas nebuvo, kadangi dalyje pareiškėjų sklypų statyba 
yra leidžiama. Rengiant Bendrąjį planą, buvo užtikrinamas Bendrojo plano rengimo vie-
šumas, teisė teikti pasiūlymus. Ankstesni Žemės sklypo Nr. 2 savininkai bei A. T. nepasi-
naudojo teise teikti pasiūlymus, prašymus dėl Bendrojo plano sprendinių, su sprendiniais 
sutiko, buvo pasiektas įstatyme numatytas tikslas suderinti interesus. Pareiškėjai nenuro-
dė, į kokias reikšmingas aplinkybes ir klausimus Bendrojo plano rengėjas ir organizatorius  
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turėjo įsigilinti. Atsakovas į bylą yra pateikęs visus įrodymus, patvirtinančius, kad Bendrojo 
plano baigiamojo etapo procedūros yra atliktos tinkamai. Bendruoju planu nebuvo pa-
skelbti saugomais jokie kultūros paveldo objektai bei nebuvo nustatytos jų saugomos te-
ritorijos, todėl Bendrojo plano sprendiniai negali prieštarauti teisės aktų nuostatoms. 
Atsakovas pabrėžė, kad Specialusis planas parengtas tinkamai, nustatyta tvarka, suderin-
tas pagal nustatytas procedūras, kas ne kartą buvo konstatuota Valstybinės teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) raštuose. 
Inspekcijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus sura-
šytas 2013 m. rugpjūčio 1 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TPĮ-
2003 (18.4), nurodant teigiamą patikrinimo išvadą, patvirtina, kad Specialiojo plano ren-
gimo, svarstymo ir derinimo procedūros atliktos tinkamai ir sprendiniai atitinka Teritorijų 
planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspek-
cija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškėjų pareiškimą, kuriame pra-
šė pripažinti, kad Bendrojo plano sprendiniai ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teritori-
ja, kurioje yra UAB „Deliuvis“ Žemės sklypas Nr. 2, ir A. T. priklausantis Žemės sklypas 
Nr. 1, įvardinta ir apibrėžta kaip Vizualinio identiteto zona ir Istorinės miesto dalies vi-
zualinės apsaugos pozonis, ir Specialusis planas, taip pat šių aktų priėmimo procedūros, 
neprieštaravo ir neprieštarauja teisės normoms.

Nurodė, jog kadangi Bendrojo plano sprendiniai teritorijoje, į kurią patenka pa-
reiškėjams priklausantys žemės sklypai, nustato vizualinę apsaugą, joje draudžiami 
darbai, kuriais galima pakenkti nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ir op-
timaliai jų apžvalgai. Todėl ji privalo likti neužstatyta naujais statiniais, neželdinama 
aukštaūgiais želdiniais. Visa privaloma viešai skelbti informacija, susijusi su Bendrojo 
plano rengimo procedūromis, buvo skelbta vietinėje spaudoje, Panevėžio miesto savival-
dybės administracijos patalpose ir interneto tinklalapyje. Pareiškėjai neįrodė, kad žemės 
sklypai neturėtų būti įtraukti į Panevėžio miesto istorinės dalies teritoriją, o taip pat, kad 
jiems nustatyti ribojimai yra nereikalingi ir pertekliniai Panevėžio miesto istorinės dalies 
ir Malūno apsaugai. Specialiuoju planu nėra numatyta keisti žemės sklypų pagrindinės 
tikslinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio. Juo taip pat nėra numatyta 
rezervuoti žemės sklypų jokiems svarbiems valstybės ar savivaldybės objektams plėtoti. 
Pareiškėjų argumentai dėl Panevėžio miesto istorinės dalies ribų neregistravimo Kultūros 
vertybių registre yra neaktualūs, kadangi registracija yra atliekama po to, kai saugomos 
nekilnojamosios kultūros vietovės ribos yra nustatytos specialiuoju planu. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros mi-
nisterijos pateikė atsiliepimą į pareiškėjų pareiškimą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjų 
pareiškimu sutinka.

Pažymėjo, kad iki šiol Panevėžio miesto savivaldybės taryba nėra priėmusi spren-
dimų dėl saugomos savivaldybės teritorijos steigimo. Kultūros viceministras 2009 m. bir-
želio 17 d. rašte Nr. S-2-1523 Panevėžio miesto savivaldybės administracijai yra nurodęs, 
jog Panevėžio miesto savivaldybės administracija galėtų organizuoti specialiojo plano 
rengimą tik tuo atveju, jei dėl to bus priimtas savivaldybės tarybos sprendimas, tačiau 
savivaldybės taryba tokio sprendimo nebuvo priėmusi. Bendrojo plano rengėjas priva-
lėjo informuoti buvusius savininkus apie žemės paskirties numatomus pakeitimus, ko 
tinkamai neatliko. Žemės paskirties keitimas negalėjo būti atliekamas bendrojo planavi-
mo procese. Rengiamame Bendrajame plane privalėjo būti aiškiai nustatyti sprendinių 
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įgyvendinimo būdai, ypač jei sprendiniai lėmė nuosavybės teisių ribojimus arba nuosa-
vybės paėmimą visuomenės poreikiams. Patvirtintame Specialiajame plane nustatyti ap-
saugos ir naudojimo režimai yra nepagrįsti ir nepagrįstai suvaržo ne tik asmenų, kurių 
nuosavybė patenka į suplanuotą teritoriją, nuosavybės teises. Departamento nuomone, 
planavimo organizatorius neužtikrino ir realios suinteresuotos visuomenės teisės daly-
vauti specialiajame planavime, kad suinteresuoti asmenys galėtų tinkamai pasinaudoti 
įstatymuose garantuotomis teisėmis teritorijų planavimo procese. Planavimo organizato-
rius nepaisė ne tik atskirų asmenų teikiamų pagrįstų reikalavimų, bet ir nesilaikė vals-
tybės nustatyto teritorijų planavimo ir kultūros paveldo apsaugos teisinio reguliavimo 
nuostatų.

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Urbanistika“ pateikė atsiliepimą į pareiškė-
jų pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjų pareiškimo tenkinimo klausimą palieka 
spręsti teismo nuožiūra.

II.

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu pareiš-
kėjų UAB „Deliuvis“ ir A. T. pareiškimą tenkino iš dalies: 1) pripažino, kad Specialusis 
planas prieštarauja NKPA įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punktui (2004  m. rugsė-
jo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija), NKPA įstatymo 8 straipsnio 9 daliai (2004 m. 
rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija), Saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio  
7 daliai (2013  m. birželio 27  d. įstatymo Nr.  XII-413 redakcija), laikė jį panaikintu bei 
nustatė, kad Specialusis planas negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos; 2) bylos 
dalį dėl pareiškėjų reikalavimo ištirti, ar Bendrojo plano sprendiniai ta apimtimi, kuria 
nustatyta, kad teritorija, kurioje yra UAB „Deliuvis“ priklausantis Žemės sklypas Nr. 2, 
ir A. T. priklausantis Žemės sklypas Nr. 1, įvardinta ir apibrėžta kaip Vizualinio identite-
to zona ir Istorinės miesto dalies vizualinės apsaugos pozonis, nustatant rekreacinę šios 
teritorijos paskirtį, ir įtvirtinta, kad ši teritorija privalo išlikti neužstatyta jokiais naujais 
statiniais, neprieštarauja pareiškėjų kitiems nurodytiems įstatymams bei poįstatyminiams 
aktams, nutraukė; 3) pripažino, kad Bendrojo plano priėmimo procedūros neprieštaravo 
Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 5 daliai, 31 straipsnio 4 daliai (2004 m. sau-
sio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija).

Teismas konstatavo, kad negali būti tiriamas rekomendacinės Bendrojo plano da-
lies, kuri nesukuria, nenustato elgesio taisyklių, atitikimas aukštesnės galios teisės ak-
tams. Atsižvelgdamas į tai, bylos dalį dėl pareiškėjų prašymo ištirti, ar Bendrojo plano 
sprendiniai ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teritorija, kurioje yra UAB „Deliuvis“ pri-
klausantis Žemės sklypas Nr.  2, ir A. T. priklausantis Žemės sklypas Nr.  1, įvardinta ir 
apibrėžta kaip Vizualinio identiteto zona ir Istorinės miesto dalies vizualinės apsaugos 
pozonis, nustatant rekreacinę šios teritorijos paskirtį, ir įtvirtinta, kad ši teritorija privalo 
išlikti neužstatyta jokiais naujais statiniais, neprieštarauja jų nurodytiems įstatymams bei 
poįstatyminiams aktams, nutraukė.

Teismas konstatavo, kad Bendrojo plano parengimo procedūros neprieštarau-
ja Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 5 daliai (2004  m. sausio 15  d. įstatymo 
Nr.  IX-1962 redakcija). Taip pat teismas pažymėjo, kad pareiškėjas UAB „Deliuvis“, ne-
būdamas žemės sklypo savininku, apie Bendrojo plano priėmimo procedūras negalėjo 
būti informuojamas. Teismas atkreipė dėmesį, kad Bendruoju planu nebuvo keičiama  
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pareiškėjų žemės sklypų paskirtis, todėl rengiant detalųjį planą Teritorijų planavimo įsta-
tymo 31 straipsnio 4 dalis (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija) nebuvo 
pažeista, t. y. norminio akto rengimo procedūros neprieštaravo minėtai teisės normai.

Teismas pripažino, kad Specialusis planas prieštarauja NKPA įstatymo 22 straips-
nio 2 dalies 2 punktui dėl įstatymuose numatytų norminio administracinio akto rengimo 
ir priėmimo procedūrų nesilaikymo. Teismas taip pat konstatavo, kad Specialusis planas, 
kuriuo patvirtinta 314,13 ha ploto Panevėžio miesto istorinė dalis, nesant priimto bei įre-
gistruoto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto, tikslinančio teritorijos 
ribas, nustatančio papildomas vertingąsias savybes, taip pat neįregistravus vietovės kaip 
savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto, prieštarauja Nekilnojamojo kultūros pa-
veldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 9 daliai (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 
redakcija). Kadangi tvirtinant Specialųjį planą buvo pažeistos NKPA įstatymo 22 straips-
nio 2 dalies 2 punkto nuostatos (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija), 
teismas sprendė, kad Specialusis planas taip pat prieštarauja NKPA įstatymo 8 straips-
nio 9 daliai (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redakcija). Teismas konstatavo, 
kad Specialusis planas, patvirtintas nesilaikant NKPA įstatymo nustatytos tvarkos, prieš-
tarauja Saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 7 daliai (2013 m. birželio 27 d. įstaty-
mo Nr. XII-413 redakcija). Atsižvelgęs į konstatuotus pažeidimus, dėl kurių Specialusis 
planas pripažintas prieštaraujančiu pareiškėjų nurodyta apimtimi, Specialiojo plano tei-
sėtumo kitų pareiškėjų nurodytų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu 
teismas nebetyrė. 

III.

Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės taryba pateikė teismui apeliacinį skundą, 
kuriame prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendi-
mą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų pareiškimą atmesti kaip nepagrįs-
tą, Specialųjį planą pripažįstant teisėtu, o likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo 
dalį, kuria bylos dalis dėl pareiškėjų reikalavimo ištirti, ar Bendrojo plano sprendiniai pa-
reiškėjų ginčyta apimtimi neprieštarauja jų nurodytiems įstatymams bei poįstatyminiams 
aktams, nutraukta ir pripažinta, kad Bendrojo plano priėmimo procedūros neprieštaravo 
Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 5 daliai, 31 straipsnio 4 daliai (2004 m. sau-
sio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija), palikti nepakeistą.

Atsakovas nesutinka, kad Panevėžio miesto savivaldybė pažeidė NKPA įsta-
tymo 22  straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus, nes Panevėžio miesto istorinė dalis 
buvo paskelbta saugomu kultūros objektu jau po Specialiojo plano koncepcijos patvir-
tinimo. Taip pat pabrėžia, kad tvirtinant Specialųjį planą galiojo NKPA 22 straipsnio  
2 dalies 2 punkto redakcija, kurioje nenumatytas reikalavimas steigti kultūros paveldo 
draustinį, todėl bet kokie iki tol buvę Departamento reikalavimai steigti minėtą draus-
tinį neteko teisinio pagrindo ir esmės. Atsakovas teigia, kad teismas, konstatuodamas, 
jog Specialusis planas prieštarauja NKPA įstatymo 8  straipsnio 9 daliai, Saugomų teri-
torijų įstatymo 23 straipsnio 7 daliai, sumaišė skirtingus procesus – nekilnojamojo kul-
tūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūras 
su kultūros paveldo objektų steigimu saugomais ir jų apskaita. NKPA įstatymo 8 straips-
nis reglamentuoja kultūros paveldo apskaitą. Teritorijų planavimo įstatymas ir Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 
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23 d. įsakymu Nr.  ĮV-261/D1-322 patvirtintos „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsau-
gos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės“ nenumato, kad nekil-
nojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos vertinimo aktas yra privalomas dokumen-
tas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo procese. Nesutinka 
su teismo teiginiu, kad specialiojo planavimo dokumento sprendiniais turi būti apsau-
goti konkretūs objektai ir šių objektų teritorija, o šios teritorijos ribos turi būti paskelb-
tos saugomomis. Taip pat, kad saugomi tik įtraukti į apskaitą kultūros paveldo objektai. 
Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto ribos nustatomos ar pakeičiamos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentu ir nėra nustatyta, kad sau-
gomo objekto ribos tūri būti paskelbtos saugomomis. Atkreipia dėmesį, kad Specialiojo 
plano rengimo procedūros buvo nagrinėjamos Lietuvos vyriausiajame administracinia-
me teisme administracinėje byloje Nr. A822-664/2014, kurioje teismas 2014 m. lapkričio 
18 d. sprendimu atmetė pareiškėjo UAB „Deliuvis“ skundą. Atsakovo teigimu, šis spren-
dimas nagrinėjamoje byloje turi prejudicinę galią. Apibendrindamas išdėstytus argumen-
tus, atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, 
todėl sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas.

Pareiškėjai UAB „Deliuvis“ ir A. T. pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriame pra-
šo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimo 
dalį, kuria teismas nutraukė bylos nagrinėjimą ir kuria teismas pripažino, kad Bendrojo 
plano priėmimo procedūros neprieštaravo Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 5 
daliai, 31 straipsnio 4 daliai (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija). Taip 
pat prašo pripažinti, kad Bendrojo plano sprendiniai pareiškėjų nurodyta apimtimi prieš-
taravo Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies (2004 m. sausio 27 d. įstatymo Nr. IX-1983 
redakcija) ir prieštarauja Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies (2013  m. birželio 27  d. 
įstatymo Nr. XII-411 redakcija), prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straips-
nio 3 punkto (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija), prieštaravo Teritorijų 
planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkto, 3  straipsnio 2 dalies, 10 straipsnio 
5 dalies, 31 straipsnio 4 dalies (2004  m. sausio 15  d. įstatymo Nr.  IX-1962 redakcija), 
prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkto, 3  straipsnio  
2 dalies (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-407 redakcija), prieštaravo Saugomų te-
ritorijų įstatymo 23  straipsnio 4 dalies (2001  m. gruodžio 4  d. įstatymo Nr.  IX-628 re-
dakcija) ir prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 7 dalies (2013 m. bir-
želio 27 d. įstatymo Nr. XII-413 redakcija), prieštaravo Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymo 22  straipsnio 1  dalies (2004  m. rugsėjo 28  d. įstatymo Nr.  IX-2452 
redakcija) ir prieštarauja Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22 straips-
nio 1 dalies (2013 m. spalio 10 d. įstatymo Nr. XII-549 redakcija), prieštaravo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1999  m. rugsėjo 29  d. nutarimo Nr.  1073 „Dėl pagrindinės 
tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo“ 8, 10, 11 punktų (Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000  m. spalio 13  d. nutarimo Nr.  1278 redakcija) ir priešta-
rauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl 
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo“ 6, 9, 10  punk-
tų (2014  m. sausio 15  d. nutarimo Nr.  44 redakcija), prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992  m. gegužės 12  d. nutarimu Nr.  343 patvirtintų „Specialiųjų žemės ir 
miško sąlygų“ 87 punkto (1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija), prieš-
taravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006  m. gegužės 29  d. nutarimu Nr.  486  



512

I. Administracinių teismų praktika

patvirtintų „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos zonų nustatymo taisyklių“  
15 punkto nuostatoms, ir Bendrojo plano sprendinius panaikinti.

Teigia, kad skundžiama sprendimo dalis yra neteisėta ir turi būti panaikinta, nes 
teismas netinkamai aiškino ir taikė Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir 
ABTĮ) normas. Teismas netinkamai aiškino teritorijų planavimą reglamentuojančias 
teisės normas. Taip pat nevertino Bendrojo plano sprendiniais nustatytų ribojimų būti-
nybės ir teisėtumo. Teismas nenurodė, kokiu ABTĮ 101 straipsnyje nustatytu pagrindu 
administracinė byla buvo nutraukta. Teismas, vertindamas Bendrojo plano sprendinių 
teisėtumą, išdėstė prieštaringus motyvus ir visiškai nepagrįstai sprendė, kad Bendrasis 
planas (jo sprendiniai) yra tik rekomendacinio pobūdžio, tačiau nėra aišku, kuo re-
miantis teismas padarė būtent tokią išvadą. Teismas neįvertino Bendrojo plano bei jo 
sprendinių reikšmės ir pasekmių visam teritorijų planavimo procesui. Bendrojo plano 
sprendinių privalomumą patvirtina ir 2012  m. kovo 14  d. Panevėžio miesto savivaldy-
bės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus raštas Nr.  8A-18.14.-582 bei 
2012 m. kovo 20 d. raštas Nr. 8A-18.14.-784, kuriais atsisakyta pareiškėjams išduoti sta-
tinių specialiuosius architektūros reikalavimus, kadangi tai prieštarautų Bendrajam pla-
nui. Teismo liko neįvertinta ir tai, kad Bendrasis planas yra privalomas priimant kitus, 
su teritorijų planavimu susijusius teisės aktus, juo privalu vadovautis tolimesniame teri-
torijų planavimo procese, todėl net jeigu Bendrajame plane nustatytos gairės ir yra tik 
rekomendacinio pobūdžio, jos (rekomendacijos) privalo būti pagrįstos ir teisėtos. Nors 
pirmosios instancijos teismas ir atkreipė dėmesį į Bendrojo planavimo proceso nuose-
klumo ir ribojimų pagrįstumo svarbą, tačiau visiškai ignoravo ir nevertino Bendrojo pla-
no sprendiniuose nustatytų ribojimų pagrįstumo. Teismas, vertindamas Bendrojo plano 
priėmimo procedūras, nepagrįstai konstatavo, kad procedūros yra teisėtos ir nepažeidžia 
Teritorijų planavimo įstatymo nuostatų. Bendrojo plano organizatorius ne tik nesilai-
kė visuomenės informavimo teritorijų planavimo procese tvarkos, tačiau kartu ignora-
vo ir Bendrojo plano derinimo ir tvirtinimo procedūrų reikalavimus. Tai, kad pareiškė-
jų žemės sklypų paskirtis buvo pakeista, neabejotinai patvirtina ir 2012  m. kovo 14  d. 
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus raš-
tas Nr. 8A-18.14.-582 bei 2012 m. kovo 20 d. raštas Nr. 8A-18.14.-784, kuriuose nurodo-
ma, kad pareiškėjų žemės sklypai patenka į konservacinės paskirties zoną, todėl statyba 
juose nėra galima. Teismas visiškai nepasisakė ir neįvertino tos aplinkybės, jog pareiškė-
jas A. T. Bendrojo plano rengimo proceso metu buvo kito žemės sklypo savininku, bet jis 
nebuvo raštu informuotas apie planuojamą jo žemės sklypo paskirties pakeitimą. Teismas 
taip pat nepasisakė ir neįvertino aplinkybės, kad buvę žemės sklypo, šiuo metu priklau-
sančio UAB „Deliuvis“, savininkai taip pat raštu nebuvo informuoti apie žemės paskirties 
keitimą per visą teritorijų planavimo procesą.

Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į pareiškėjų apeliacinį 
skundą, kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo spren-
dimo dalį, kuria bylos dalis dėl pareiškėjų reikalavimo ištirti, ar Bendrojo plano spren-
diniai pareiškėjų ginčyta apimtimi neprieštarauja jų nurodytiems įstatymams bei poįs-
tatyminiams aktams, nutraukta ir pripažinta, kad Bendrojo plano priėmimo procedūros 
neprieštaravo Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 5 daliai, 31 straipsnio 4 daliai 
(2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962 redakcija), palikti nepakeistą.

Paaiškina, kad rengiant Bendrąjį planą, Teritorijų planavimo įstatymo 31 straips-
nio 4 dalies nuostatos negalėjo būti taikomos, kadangi jos yra taikomos tik rengiant  
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detaliojo plano arba savivaldybės lygmens specialiojo plano sprendinius ir tik tais atve-
jais, kai žemės sklypas yra rezervuojamas svarbiems valstybės arba apskrities ar savival-
dybės objektams plėtoti bei kai numatoma pakeisti jo pagrindinę paskirtį, naudojimo 
būdą ar pobūdį. Bendruoju planu žemės sklypo naudojimo būdas nekeičiamas. Byloje 
yra pateikti visi įrodymai, patvirtinantys, kad Bendrojo plano baigiamojo etapo proce-
dūros yra atliktos tinkamai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006  m. gegužės 29  d. 
nutarimu Nr. 486 patvirtintos „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos zonų 
nustatymo taisyklės“ reglamentuoja tik pavienių ar kompleksinių nekilnojamojo kultūros 
paveldo objektų apsaugos zonų nustatymo principus, tačiau nereglamentuoja kultūros 
paveldo vietovių apsaugos zonų nustatymo, o tai reiškia, kad Bendrojo plano sprendiniai 
neprieštaravo minėtų taisyklių 15 punktui.

Pareiškėjai UAB „Deliuvis“ ir A. T. pateikė atsiliepimą į atsakovo Panevėžio miesto 
savivaldybės apeliacinį skundą, kuriame prašo Panevėžio miesto savivaldybės apeliacinį 
skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti nepakeistą Šiaulių apygardos administracinio 
teismo sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad Specialusis planas prieštarauja NKPA įsta-
tymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punktui (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr. IX-2452 redak-
cija), NKPA įstatymo 8 straipsnio 9 daliai (2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymo Nr.  IX-2452 
redakcija), Saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 7 daliai (2013 m. birželio 27 d. įsta-
tymo Nr. XII-413 redakcija), jis panaikintas bei nustatyta, kad Specialusis planas negali 
būti taikomas nuo jo priėmimo dienos.

Teigia, kad Specialiojo plano rengėjas privalėjo kreiptis į Departamentą dėl draus-
tinio steigimo ir, tik gavus teigiamą išvadą, galėjo tęsti draustinio steigimo procedūras. 
Tačiau sprendimas dėl Panevėžio miesto istorinės dalies paskelbimo saugomu objektu ir 
kultūrinio draustinio įsteigimo nebuvo priimtas. Nepaisant to specialiojo planavimo pro-
cedūros buvo tęsiamos. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nutarė pradėti 
rengti miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų specialųjį planą ir, tik jį 
parengus, spręsti dėl miesto istorinės dalies skelbimo savivaldybės saugomu objektu, šiuo 
klausimu parengiant mero potvarkį ir savivaldybės direktoriaus įsakymą, o dėl projekta-
vimo sąlygų gavimo kreiptis jau po to. Toks sprendimas negali būti pripažintas teisėtu, 
nes įstatyme nėra nustatyta galimybė iš pradžių pradėti specialųjį planavimą, o tik po to 
įteisinti ir apibrėžti tą teritoriją, dėl kurios rengiamas specialusis planas. Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A822-664/2014 buvo sprendžia-
mas klausimas dėl Inspekcijos 2013 m. balandžio 9 d rašto Nr. 2D-5487 (18.2) panaiki-
nimo, kiti klausimai, susiję su šios bylos dalyku, nebuvo sprendžiami. Specialiuoju planu 
nustatyti ribojimai priimti nesant jokios būtinybės, o Pareiškėjų žemės sklypų naudojimo 
būdas ir paskirtis pakeista be pagrindo.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros mi-
nisterijos pateikė atsiliepimą į pareiškėjų bei atsakovo apeliacinius skundus, kuriame pra-
šo 1) Panevėžio miesto savivaldybės apeliacinį skundą atmesti; 2) pareiškėjų pareiškimą 
pripažinti pagrįstu ir tenkintinu dalinai; 3) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendi-
mo dalį dėl Bendrojo plano priėmimo procedūrų.

Teigia, kad sistemiškai taikant nustatytą teisinį reguliavimą yra akivaizdu, jog kul-
tūros paveldo objekto teisinis statusas įgyjamas tik įregistravus tokį objektą Kultūros 
vertybių registre, o registravimo pagrindas yra tik nekilnojamojo kultūros paveldo ver-
tinimo tarybos aktas. Specialusis kultūros paveldo apsaugos planavimas atliekamas tik 
saugomo kultūros paveldo atžvilgiu, o kultūros paveldo vietovių atžvilgiu turėjo būti 
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sprendžiamas klausimas dėl saugomos teritorijos steigimo. Todėl pirmosios instanci-
jos teismo išvada, kad specialiojo planavimo sprendiniais turi būti apsaugoti konkretūs 
objektai ir šių objektų teritorija, o tokie objektai turi būti paskelbti saugomais, yra pagrįs-
ta. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendime admi-
nistracinėje byloje Nr.  A822-664/2014 yra aiškiai konstatuota, kad pirmosios instancijos 
teisme nagrinėto skundo ribos apėmė tik Inspekcijos tinkamos kompetencijos įgyvendi-
nimo klausimus, o ne Panevėžio miesto savivaldybės priimtų sprendimų teisėtumo ty-
rimą. Departamentas teigia, kad Bendrojo plano rengėjas privalėjo informuoti buvusius 
savininkus apie žemės paskirties numatomus pakeitimus, ko tinkamai neatliko. Žemės 
paskirties keitimas negalėjo būti atliekamas bendrojo planavimo procese. Rengiamame 
Bendrajame plane privalėjo būti aiškiai nustatyti sprendinių įgyvendinimo būdai. 
Departamentas pažymi ir tai, kad ginčo teritorija iki 2008 m. nebuvo priskirta želdinių 
teritorijai. Kadangi toks sprendinys atsirado tik rengiant naująjį Bendrąjį planą, pareiškė-
jų apeliacinis skundas dalyje dėl Bendrojo plano rengimo procedūrų pažeidimo vieno iš 
pareiškėjų atžvilgiu yra pagrįstas.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 
pateikė atsiliepimą į atsakovo Panevėžio miesto savivaldybės apeliacinį skundą, kuriame 
atsakovo apeliacinį skundą prašo tenkinti visa apimtimi. Nurodo, kad su Panevėžio mies-
to savivaldybės apeliacinio skundo argumentais ir motyvais sutinka.

Teisėjų kolegija

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

Panevėžio apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą pagal pareiškėjo 
uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Deliuvis“ skundą atsakovui Panevėžio 
miesto savivaldybės administracijai, trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo de-
partamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys dėl sprendimo pa-
naikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, 2014 m. kovo 24 d. nutartimi nutarė: tenkinti 
pareiškėjo UAB „Deliuvis“ prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyri-
mo; pradėti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu 
Nr. 1-247 „Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų nusta-
tymo bei tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Panevėžio miesto istori-
nės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano  
teisėtumo tyrimą; administracinę bylą dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 
2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-247 „Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies te-
ritorijos ir apsaugos zonų ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“ 
patvirtinto Specialiojo plano teisėtumo ištyrimo išskirti į atskirą administracinę bylą; 
pareiškėju šioje byloje laikyti UAB „Deliuvis“, atsakovu – Panevėžio miesto savivaldybės 
tarybą, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis Panevėžio miesto savivaldybės adminis-
traciją, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinį 
padalinį.

Panevėžio apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą pagal pareiškė-
jo UAB „Deliuvis“ skundą atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, tre-
čiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
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Panevėžio teritorinis padalinys dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiks-
mus, 2014 m. kovo 24 d. nutartimi nutarė: tenkinti pareiškėjo UAB „Deliuvis“ prašymą 
dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo; pradėti Panevėžio miesto savival-
dybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-25-1 patvirtinto Panevėžio miesto 
bendrojo plano (korektūros) teisėtumo tyrimą; administracinę bylą dėl Panevėžio mies-
to savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-25-1 patvirtinto Panevėžio 
miesto bendrojo plano (korektūros) teisėtumo ištyrimo išskirti į atskirą administraci-
nę bylą; pareiškėju šioje byloje laikyti uždarąją akcinę bendrovę „Deliuvis“, atsakovu – 
Panevėžio miesto savivaldybės tarybą, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis Panevėžio 
miesto savivaldybės administraciją, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros minis-
terijos Panevėžio teritorinį padalinį.

Panevėžio apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą pagal pareiškė-
jo A. T. skundą atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo 
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, 2014 m. balandžio 25 d. nutartimi nutarė 
tenkinti pareiškėjo A. T. prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo; 
pradėti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-25-1 
patvirtinto Panevėžio miesto bendrojo plano (korektūros) tyrimą; administracinę bylą 
dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-25-1 pa-
tvirtinto Panevėžio miesto bendrojo plano (korektūros) teisėtumo ištyrimo išskirti į ats-
kirą administracinę bylą; pareiškėju šioje byloje laikyti A. T., atsakovu – Panevėžio mies-
to savivaldybės tarybą, trečiuoju suinteresuotu asmeniu – Panevėžio miesto savivaldybės 
administraciją.

Šios norminės administracinės bylos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
pirmininko nutartimis buvo perduotos nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniam 
teismui. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. ir 2015 m. va-
sario 13  d. nutartimis visos minėtos norminės administracinės bylos buvo sujungtos į 
vieną bylą.

Uždaroji akcinė bendrovė „Deliuvis“ ir A. T. Šiaulių apygardos administraciniam 
teismui 2015 m. vasario 18 d. pateikė patikslintą skundą dėl norminių administracinių 
aktų teisėtumo (XVIII  t., b.  l. 46–69). Kaip matyti iš skundžiamo pirmosios instancijos 
teismo sprendimo turinio, teismas norminę administracinę bylą išnagrinėjo pagal minėtą 
patikslintą uždarosios akcinės bendrovės „Deliuvis“ ir A. T. skundą.

Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto admi-
nistracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo 
administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tar-
nautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi 
interesai yra pažeisti.

ABTĮ 111 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašyti administracinio teismo ištirti, 
ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės normi-
nį aktą, turi teisę šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, kai tame teis-
me yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo. ABTĮ 111 straipsnio 2 dalis 
numato, kad šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais administracinis teismas nutarti-
mi išsprendžia prašymo priėmimo klausimą. Teismas atmeta prašymą ištirti norminio 
administracinio akto teisėtumą, jeigu: 1) prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama 
konkrečia byla; 2) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčijamo norminio  
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administracinio akto; 3) teismo žinioje yra byla dėl ginčijamo norminio administracinio 
akto; 4) prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, 
jog, kai nėra pagrindo atmesti prašymą arba kai nagrinėdamas individualią bylą pats 
administracinis teismas suabejoja norminio administracinio akto, kuris turėtų būti tai-
komas konkrečioje byloje, teisėtumu, teismas nutartimi sustabdo individualios bylos na-
grinėjimą ir, jeigu tokio akto teisėtumo tyrimas priskirtas jo kompetencijai, nusprendžia 
pradėti atitinkamą tyrimą. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 111 straips-
nio nuostatas, savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad ABTĮ 111 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
yra numatyti specialūs reikalavimai, kurių turi būti laikomasi sprendžiant šio įstatymo  
22 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų konkrečioje byloje pareikšto prašymo ištirti 
norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimą. Minėtas teisinis reguliavi-
mas sudaro pagrindą teigti, kad prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą 
priėmimo metu nėra apsiribojama vien tik prašymo atitikimo formaliems įstatyme nu-
rodytiems procesiniams reikalavimams patikrinimu, kaip tai daroma skundo priėmimo 
įprastinėse administracinėse bylose atveju. Spręsdamas prašymo ištirti norminio admi-
nistracinio akto teisėtumą priėmimo klausimą, teismas privalo įvertinti tokio prašymo 
turinį. Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 2 dalis, be kita ko, reika-
lauja patikrinti, ar prašymas yra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla, ir įvertinti 
prašyme pateikiamą motyvaciją. Norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas tame 
pačiame administraciniame teisme gali būti pradėtas tik tuo atveju, kai yra priimta kon-
krečią administracinę bylą nagrinėjančio teismo nutartis pradėti norminio administra-
cinio akto teisėtumo tyrimą, kurioje apibrėžtas tokio tyrimo dalykas ir ribos (nurodytas 
konkretus norminis administracinis aktas ar jo dalis, kurių teisėtumas bus tiriamas; nu-
rodytos konkrečios įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatos, kurioms galimai 
prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas ar jo dalis; pateikta konkreti 
teisinė motyvacija, sudaranti pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo da-
lies atitikimu tam tikroms įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatoms). Be to, 
atkreiptinas dėmesys, jog tokia teismo nutartis turi dvejopą pobūdį. Ji fiksuoja konkre-
čios nagrinėjamos administracinės bylos proceso eigą ir yra tos bylos procesinis doku-
mentas, tačiau kartu ši nutartis yra ir kitos (norminės) administracinės bylos procesinis 
dokumentas, kuriuo ta kita byla pradedama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011). 

Administracinio teismo nutartis, kuria pradedamas norminio administraci-
nio akto tyrimas, turi atitikti ABTĮ 113 straipsnio reikalavimus. Ji turi būti motyvuota,  
nutartyje turi būti išdėstyti teisiniai argumentai, kuriais teismas grindžia savo abejonę dėl 
ginčijamo akto (ar jo dalies) teisėtumo (ABTĮ 113 str. 1 d. 6 p.).

Teismas, argumentuodamas savo nuomonę dėl norminio administracinio akto 
prieštaravimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, negali apsiriboti vien bendro 
pobūdžio teiginiais, taip pat tuo, kad norminis administracinis aktas, teismo manymu, 
prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, bet privalo aiškiai nurodyti, ku-
rie ginčijamo administracinio akto punktai (jų pastraipos ar punktų papunkčiai), kokia 
apimtimi, jo nuomone, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo 
poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos 
atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais 
teisiniais argumentais. Teismas, formuluodamas teisinius argumentus, keliančius abejonių 
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norminio administracinio akto teisėtumu, turi išnagrinėti tiek byloje taikytino normi-
nio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar 
Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti savo nuomonę dėl prieštaravimų tarp šių 
aktų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. I442-20/2009, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A492-3553/2011). 

Nors nagrinėjamu atveju Panevėžio apygardos administracinis teismas, pradėda-
mas normines administracines bylas, priėmė pareiškėjų prašymus dėl administracinių 
aktų teisėtumo ištyrimo ir pagal juos suformulavo tyrimo dalyką ir ribas, tačiau nutarty-
se, kuriomis buvo pradėtas tyrimas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, nenu-
rodė konkrečios teisinės motyvacijos, kad yra pagrindas abejoti norminių administraci-
nių aktų ar jų dalies teisėtumu. Tuo, iškeliant norminę administracinę bylą, buvo pažeisti 
minėtų procesinio įstatymo normų reikalavimai, tačiau pirmosios instancijos teismas, 
pradėdamas nagrinėti norminę administracinę bylą iš esmės, neatsižvelgė į šiuos procesi-
nio įstatymo pažeidimus.

Be to, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, padarė 
ir kitų procesinio pobūdžio įstatymo pažeidimų.

Byloje, pradėtoje dėl norminio administracinio akto teistumo tyrimo ryšium su 
individualia byla, pareiškėju laikomas nutartį pradėti norminio administracinio akto 
teisėtumo tyrimą (ABTĮ 111 str. 3 d.) ar nutartį kreiptis į administracinį teismą su pra-
šymu patikrinti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 112  str. 1  d.) priėmęs 
teismas, nepriklausomai nuo to, ar norminė byla pradėta (kreiptasi dėl akto teisėtumo 
patikrinimo) esant Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 1 dalyje nuro-
dytam prašymui, ar – paties konkrečią individualią bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A143-355/2014).

Nors šioje byloje pareiškėju turėjo būti Panevėžio apygardos administracinis teis-
mas, tačiau nepagrįstai pareiškėjais buvo laikomi uždaroji akcinė bendrovė „Deliuvis“ ir 
A. T. Taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai norminių administracinių aktų 
teisėtumą tyrė pagal uždarosios akcinės „Deliuvis“ ir A. T. skundą, nes šie asmenys nėra 
subjektai, kurie turi teisę kreiptis į teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo 
ištyrimo (ABTĮ 110 ir 112 str.).

Tiriant norminio administracinio akto teisėtumą nėra sprendžiamas pažeis-
tų subjektinių teisių gynimo klausimas, o tik siekiama išsiaiškinti, ar norminis admini-
stracinis 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 (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008, 2010 m. kovo 
15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1285/2010, 2014 m. gegužės 19 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A552-778/2014). Todėl pirmosios instancijos teismas, pri-
imdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai vertino uždarosios akcinės bendrovės 
„Deliuvis“ ir A. T. subjektinių teisių pažeidimus. 



518

I. Administracinių teismų praktika

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinė-
jant šią bylą, buvo netinkamai taikomos procesines teisės normos ir dėl šios pažaidos 
galėjo būti neteisingai išspręsta byla, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo 
sprendimas naikintinas (ABTĮ 142 str. 1 d.). Kadangi Panevėžio apygardos administra-
cinio teismo nutartyse dėl norminių administracinių akto teisėtumo ištyrimo nėra tin-
kamai suformuluotas nei tyrimo pagrindas, nei tyrimo dalykas, todėl byla dėl norminių 
administracinių aktų teisėtumo, kurioje nėra tyrimo dalyko, nenagrinėtina administra-
ciniame teisme, o tai yra pagrindas šią bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių 
teismų kompetencijai (ABTĮ 114 str. 1 d., 101 str. 1 p.).

Šios administracinės bylos nutraukimas neatima teisės, pašalinus nutartyje nuro-
dytus trūkumus, vėl pradėti tyrimą dėl norminių administracinių aktų teisėtumo. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Deliuvis“ ir A. T. bei atsakovo Panevėžio 
miesto savivaldybės apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.

Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą panai-
kinti ir bylą nutraukti.

Nutartis neskundžiama.

3.8.4. dėl individualaus ginčo šalių neįtraukimo į norminės bylos nagrinėjimo 
procesą trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis

Pareiškėju byloje laikomas nutartį pradėti norminio administracinio akto teisėtu-
mo tyrimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)  111  str.  3  d.) ar nu-
tartį kreiptis į administracinį teismą su prašymu patikrinti norminio administracinio akto 
teisėtumą (ABTĮ  112  str.  1  d.) priėmęs teismas. Atsakovu byloje dalyvauja norminį admi-
nistracinį aktą priėmęs viešojo administravimo subjektas.  ABTĮ šešioliktajame skirsnyje, 
kuris reglamentuoja pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinė-
jimo ypatumus, subjektų dalyvavimas trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis proce-
se nėra aptartas, todėl jų įtraukimas turi būti grindžiamas bendrosiomis šiame įstatyme  
nustatytomis proceso taisyklėmis, atsižvelgiant į aptariamos kategorijos bylų specifiką. 
Remiantis ABTĮ 48 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 teisėtu-
mo 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, ku-
riems kvestionuojamas norminis administracinis aktas gali būti pritaikytas. Tokia situa-
cija nėra tapati teismo sprendimo individualaus pobūdžio ginče priėmimui, kai daromas 
poveikis konkretaus teisinio santykio dalyvių teisėms ir pareigoms. Taigi poveikis [indivi-
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dualaus ginčo šalių] individualių teisių ir pareigų apimčiai sietinas ne su norminio admi-
nistracinio akto teisėtumo kontrolės proceso rezultatu, bet su individualaus ginčo išspren-
dimu. Šie asmenys nėra subjektai, galintys savarankiškai teikti prašymus dėl norminių 
administracinių aktų ištyrimo, jiems įstatymų leidėjas numatė teisę reikšti atitinkamą pra-
šymą ir kartu galimybę teikti savo argumentus individualų ginčą nagrinėjančiam teismui 
dėl kreipimosi ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Jie taip pat nėra subjektai, 
dalyvaujantys (sprendžiantys) dėl konkrečių norminių aktų priėmimo. Apibendrinant da-
rytina išvada, kad nėra teisinių nei faktinių prielaidų įtraukti individualaus ginčo šalis į 
norminės bylos nagrinėjimo procesą trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis.

Administracinė byla Nr. A-699-492/2016
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-01546-2014-8
Procesinio sprendimo kategorijos: 17.2; 79.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. gegužės 5 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos  Volskienės 
(pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal trečiojo suinteresuotojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ ape-
liacinį skundą dėl Klaipėdos  apygardos administracinio teismo 2015  m.  gegužės 12  d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos teismo prašymą 
atsakovui Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims 
akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“, uždarajai akcinei bendrovei „Agrovet“ dėl normi-
nio teisės akto ištyrimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Klaipėdos apygardos teismas (toliau – ir pareiškėjas), nagrinėdamas 
civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ (toliau – ir  
AB „Klaipėdos vanduo“) patikslintą ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei 
„Agrovet“ (toliau – ir UAB „Agrovet“) dėl įpareigojimo sudaryti šalto vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo – pardavimo sutartį ir skolos priteisimo, atsakovo 
UAB „Agrovet“ patikslintą priešieškinį atsakovui AB „Klaipėdos vanduo“ dėl nepagrįs-
to praturtėjimo ir piniginių lėšų priteisimo bei dėl nepagrįsto nuotekų kiekio ir padidin-
to nuotekų užterštumo skaičiavimo, nutartimi (I t., b. l. 6–7) nutarė kreiptis į Klaipėdos 
apygardos administracinį teismą (toliau – ir KAAT) su prašymu ištirti: 1) ar 2010 m. rug-
pjūčio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl AB „Klaipėdos van-
duo“ kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos 
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aprašo patvirtinimo“ Nr. T11-613 (I t., b. l. 8) (toliau – ir Sprendimas Nr. T11-613) pa-
tvirtinto „Kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos 
aprašo“ (toliau – ir Aprašas) (I t., b. l. 9–11) 5 , 9.1.1, 9.1.4, 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.7 punktai 
bei priedo (toliau – ir Aprašo priedas) 1–4 punktai atitinka Lietuvos Respublikos geria-
mojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir GVTNTĮ, Įstatymas) 22 
straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatas, 2) ar Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. 
spalio 27 d. sprendimas „Dėl pritarimo viešųjų paslaugų – geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų – teikimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje su-
tarties projektui“ Nr. T11-591 (toliau – ir Sprendimas Nr. T11-591) (I t., b. l. 14) toje da-
lyje, kuria 2011 m. lapkričio 8 d. „Viešųjų paslaugų – geriamojo vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo paslaugų – teikimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje“ sutarties 
Nr. 2011/SUT.05-107 (toliau – Sutartis Nr. 2011/SUT.05-107) (I t., b. l. 15–21) 6.1 punktu 
patvirtintos (pratęsiamos nustojusios galioti ir nustatytu laiku iš naujo nesuderintos) ge-
riamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos Klaipėdos rajono teritorijoje nuo 
2012 m. sausio 1 d. atitinka GVTNTĮ 22 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi (to-
liau –ir Nutartis) (I t., b. l. 2–4) priimtas pareiškėjo Klaipėdos apygardos teismo prašymas 
atsakovui Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai (toliau – ir Taryba), tretiesiems suintere-
suotiems asmenims AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Agrovet“ dėl Sprendimu Nr. T11-613 
patvirtinto AB „Klaipėdos vanduo“ kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skai-
čiavimo ir taikymo tvarkos aprašo ištyrimo. Kitoje dalyje pareiškėjo prašymą atsisakyta 
priimti. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), išnagrinėjęs tre-
čiojo suinteresuoto asmens UAB „Agrovet“ atskirąjį skundą, 2015 m. sausio 14 d. nutar-
timi (I. t., b. l. 107-113) atskirąjį skundą atmetė ir paliko galioti KAAT 2014 m. gruodžio 
5 d. nutartį.

Pareiškėjas nurodė, kad  prašymas ir jo patikslinimas (II t., b. l. 54–55) grindžia-
mi šiais argumentais: 1) tarp AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Agrovet“ yra kilęs ci-
vilinis ginčas dėl geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo bei valymo paslaugų, t. y.  
AB „Klaipėdos vanduo“ kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti, kad AB „Klaipėdos 
vanduo“ teikė UAB „Agrovet“ geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo bei valymo pas-
laugas nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d. pagal Šalto vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. K03-201200153 (to-
liau – ir  Sutartis Nr. K03-201200153) sąlygas, nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. – pagal 
Šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo – pardavimo sutarties  
Nr. P04-201300179 (toliau – ir  Sutartis P04-201300179) sąlygas. Pažymėjo, jog tarp ša-
lių nėra pasirašyta vandens tiekimo ir nuotekų valymo sutartis. Nurodė, jog Sprendimu  
Nr. T11-613 patvirtintame Apraše minėtos kainos teisės aktų nustatyta tvarka ir termi-
nais nebuvo suderintos su Lietuvos Respublikos valstybine kainų ir energetikos kontrolės 
komisija (toliau – ir VKEKK, Komisija). Pabrėžė, kad Komisija 2010 m. liepos 20 d. nuta-
rimo Nr. O3-131 (toliau – ir Nutarimas Nr. O3-131) 3 punktu įpareigojo AB „Klaipėdos 
vanduo“ kreiptis į Komisiją dėl suderintų kainų peržiūrėjimo. Pareiškėjas mano, jog 
kainų suderinimo laikotarpis buvo apibrėžtas ne konkrečia data, o įvykiu – Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimų 
patvirtinimu dėl padidintos ir specifinės nuotekų taršos kainų nustatymo. Akcentavo, 
jog Komisija 2011  m.  liepos  8  d. nutarimu Nr. O3-174 patvirtino pakeistą Geriamojo 
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vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką, patvirtin-
tą Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, kurios 9 punkte yra įtvirtin-
ta nuostata, jog, baigiantis geriamojo vandens tiekimo suderintų kainų taikymo laiko-
tarpiui, vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius iki suderintų kainų galiojimo 
pabaigos pateikia Komisijai prašymą dėl naujų kainų derinimo. Argumentavo, jog nėra 
duomenų, kad AB „Klaipėdos vanduo“ kreipėsi į Komisiją dėl kainų peržiūrėjimo. 

Pareiškėjas abejoja, ar norminis administracinis aktas atitinka GVTNTĮ Nr. X-764 
redakcijos, galiojusios nuo 2010 m. gruodžio 31 d. iki 2014 m. lapkričio 1 d., 22 straips-
nio 3, 4, 5 dalies nuostatas. Mano, jog, nepatikrinus AB „Klaipėdos vanduo“ naudotinų 
kainų nustatymo pagrįstumo, atitikties paslaugų kainodaros principams, gali būti pažei-
džiami UAB „Agrovet“ kaip abonentės teisėti interesai mokėti tokią tiekimo ir paslaugų 
kainą, kuri būtų apskaičiuota vadovaujantis teisės aktais.

II.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015  m.  gegužės 12  d. sprendimu 
pareiškėjo prašymą atmetė. Pripažino, kad Sprendimu Nr. T11-613 patvirtinto Aprašo 
5; 9.1.1;  9.1.4; 9.2; 9.3; 9.5; 9.7; bei Aprašo priedo 1–4 punktų nuostatos neprieštarauja 
GVNTĮ 22 straipsnio 5 dalies nuostatoms dėl kainų derinimo su Komisija, o norminės 
administracinės bylos dalį dėl Sprendimu Nr. T11-613 patvirtinto Aprašo 5; 9.1.1; 9.1.4; 
9.2; 9.3; 9.5; 9.7; bei Aprašo priedo 1–4 punktų nuostatos atitikties GVNTĮ 22 straipsnio 
3, 4, 5 dalims nutraukė.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl ginčijamo administraci-
nio akto priėmimo procedūros, t. y. nesuderinimo su Komisija ir dėl Aprašu patvirtintų 
kainų nustatymo pagrįstumo, atitikties paslaugų kainodaros principams.

Teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)  še-
šioliktuoju skirsniu, nustatančiu pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisė-
tumą nagrinėjimo tvarką, rėmėsi LVAT 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi administra-
cinėje byloje Nr. A442-3065/2011 ir minėto teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. 
gegužės 21 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I662-11/2013. Teismas tyrė ir vertino 
ginčijamo norminio administracinio akto teisėtumą Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. 
lapkričio 7 d. nutartyje suformuluoto prašymo (dalyko ir argumentų) ribose. Šioje byloje 
nebuvo nagrinėtas ginčas dėl mokesčio apskaičiavimo teisingumo, pagrįstumo ir ekono-
minio tikslingumo (ABTĮ 3 str. 2 d.).

Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomo ištirti admi-
nistracinio  akto  norminio pobūdžio, rėmėsi ABTĮ 2 straipsniu. Vadovavosi LVAT 
2010  m. balandžio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartimi administracinėje byloje  
Nr.A444-1406/2010 (Administracinė jurisprudencija Nr. 19, 2010), LVAT 2011 m. rugpjū-
čio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A492-2649/2011, LVAT 2011 m. rugpjūčio 
29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS146-259/201, LVAT Praktikos, taikant admi-
nistracinių bylų teisenos įstatymo normas apibendrinimu, publikuotu Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 23, 2012, 
p. 596-597. 

Teismas, įvertinęs išvardintų teisės normų ir teismų praktikos analizę, padarė iš-
vadą, jog Aprašas yra priimtas savivaldybės administravimo subjekto, t. y. viešojo admi-
nistravimo subjekto, vykdančio viešojo administravimo funkcijas (ABTĮ  2 str. 1, 3–5,  
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9 d.; Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 d. 1 p.), jis turi teisės aktui būtiną imperatyvu-
mo požymį, skirtas individualiais požymiais neapibūdintai subjektų grupei – fiziniams 
ir juridiniams asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, kurie yra AB „Klaipėdos vanduo“ 
abonentai (Aprašo 3 punktas). Aprašas nustato elgesio taisykles, skirtas individualiais 
požymiais neapibūdintų subjektų grupei (ABTĮ  2  str. 9 ir 13 d.). Norminis teisės aktas 
paskelbtas įstatymų nustatyta tvarka (I  t., b.  l. 61–64). Šių nurodytų požymių pagrindu 
teisėjų kolegija sprendė, jog byloje tiriamas Aprašas yra norminis administracinis aktas. 

Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomo ištirti norminio 
administracinio akto ryšio su individualia byla, rėmėsi ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi, 110, 
111, 112 straipsnių nuostatomis ir pažymėjo, jog pareiškėjo prašymas ištirti norminių 
administracinių aktų teisėtumą siejamas su Klaipėdos apygardos  teisme nagrinėjama 
individualia civiline byla. Tam, kad būtų pradėta norminio administracinio akto teisė-
tumo patikros byla, turi būti nustatyta, kad Aprašas realiai buvo taikomas ir tokiu būdu 
nulėmė realų ar tariamą asmens teisių pažeidimą. Civilinės bylos Nr. 2-279-460/2015 
medžiaga patvirtina, kad prašomas ištirti norminis administracinis aktas buvo taiko-
mas.  Kadangi tarp AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Agrovet“ nėra pasirašyta vandens 
tiekimo ir nuotekų valymo sutartis, todėl buvo prašoma įpareigoti UAB „Agrovet“ pa-
sirašyti šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo – pardavimo su-
tartį Nr.  K03-201200153, taip pat prašoma priteisti įsiskolinimą už suteiktas geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 
2013  m.  sausio  1  d. – 481  178,88  Lt sumą. Minėtas įsiskolinimas apskaičiuotas taikant 
ginčijamu sprendimu patvirtintos kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skai-
čiavimą ir UAB „Klaipėdos vanduo“ tokiu būdu apskaičiuotą sumą už padidintą taršą, 
rastą nuotekose ir reikalaujama priteisti iš UAB „Agrovet“.

Teismas pažymėjo, kad ginčas kilo dėl to, ar Sprendimu Nr. T11-613 patvirtinto 
Aprašo 5; 9.1.1; 9.1.4; 9.2; 9.3; 9.5; 9.7 punktų bei Aprašo priedo 1–4 punktų nuostatos 
neprieštarauja GVTNTĮ 22 straipsnio 3, 4, 5 dalies nuostatoms. Pareiškėjas prašyme ir 
jo patikslinime suformulavo reikalavimą ištirti, ar ginčijamo Aprašo nuostatos nepriešta-
rauja Įstatymo Nr. X-764 redakcijos, galiojusios nuo 2010 m. gruodžio 31 d. iki 2014 m. 
lapkričio 1 d., nuostatoms. 

Pareiškėjui 2015 m. kovo 10 d. nutartimi (II t., b. l. 179–181) buvo pasiūlyta pa-
tikslinti Įstatymo redakciją, tačiau patikslintame prašyme pareiškėjas nurodė minėtą įsta-
tymo redakciją, nors ginčijamas Aprašas patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 26 d. Teismas, 
atsižvelgdamas į prašomo ištirti Aprašo nuostatų galimą prieštaravimą Įstatymo nuos-
tatoms, konstatavo, jog pareiškėjas prašyme nurodė netinkamą Įstatymo redakciją. 
Atsižvelgiant į tai, kad tiek Įstatymo X-764 originalios redakcijos, tiek 2010 m. gruodžio 
12 d. Įstatymo Nr. XI-1246 redakcijos, 22 straipsnio teisinis reglamentavimas nesikeitė, 
byloje tyrė, ar norminis administracinis aktas neprieštarauja GVTNTĮ įstatymo origina-
liai redakcijai. 

Teismas vertino ginčijamo administracinio akto atitiktį Įstatymo 22 straipsnio 
5 dalies reikalavimams toje apimtyje, kiek tai susiję su Aprašo derinimu su Komisija. 
Pažymėjo, kad Įstatymo 22 straipsnio 3, 4, 5 dalyse yra įtvirtintos nuostatos dėl tiekiamo 
geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo inter alia 
tai, kad viešieji vandens tiekėjai, vadovaudamiesi geriamojo vandens ir nuotekų tvarky-
mo paslaugų kainų nustatymo metodika, apskaičiuoja tiekiamo geriamojo vandens ir  
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teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas ir, suderinę su Komisija, teikia tvirtinti sa-
vivaldybių, kurių teritorijose tiekia geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo paslau-
gas, taryboms.

Teismas vertino, ar nuotekų, kurių tarša yra padidinta ar specifinė, tvarkymo kaina 
turi ir gali būti nustatoma kitaip nei likusių nuotekų. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalį 
nuotekos yra buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas arba perteklinis (kritulių, pa-
viršinis, drenažinis ar pan.) vanduo, kurį jo turėtojas, naudodamasis nuotekų tvarkymo 
infrastruktūra, išleidžia į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims priklausančią nuote-
kų tvarkymo infrastruktūrą. Nuotekų tvarkymo reglamente yra detalizuojamos nuotekų 
sampratos (išskiriamos buitinės nuotekos ir gamybinės nuotekos), tačiau šis atskyrimas 
nepaneigia egzistuojančio reguliavimo, pasireiškiančio per tam tikrų teisių ir pareigų 
vykdymą, tvirtinant nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. 

Teismas pažymėjo, jog AB „Klaipėdos vanduo“, parengęs Kainos už padidėjusią ir 
specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašą, 2010 m. birželio 14 d. raš-
tu Nr. 2010/S01-1136 (II t., b. l. 3) pateikė minėtą Aprašą ir jį lydinčią rengimo medžia-
gą (II t., b. l. 4–36) bei prašymą derinti Kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą 
skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašą. Toks prašymas buvo nagrinėjamas Valstybinėje 
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje. 2010  m.  birželio  14  d. VKEKK Vandens ir 
transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas pažymoje Nr. O5-124 nurodė, jog siūlo re-
gistruoti AB „Klaipėdos vanduo“ 2010 m. birželio 14 d. prašymą Nr. 2010/S.01-1136 ir 
derinti padidintos taršos kainos nustatymo formulę (II t., b. l. 37). Komisijos Nutarimu  
Nr. O3-131 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ padidintos taršos kainų derini-
mo“ suderino 2010 m. birželio 14 d. rašte Nr. 2010/S.01-1136 pateiktą Kainos už padi-
dėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašą (II t., b. l. 38). 
Tokio nutarimo priėmimas nagrinėjamos situacijos kontekste laikomas Įstatyme įtvirtin-
to privalomo reikalavimo – suderinti su Komisija apskaičiuotas tiekiamo geriamojo van-
dens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas – tinkamu įgyvendinimu. 

Teismas pažymėjo, kad būtinybė derinti padidintų ir specifinių nuotekų valymo 
kainas su Komisija yra susijusi ir inter alia su vartotojų teisių apsauga. Tai pasireiškia tuo, 
kad tam tikroje savivaldybėje egzistuojanti specifinių nuotekų valymo kaina turi būti pa-
grįsta ir jos apmokėjimas neturi būti perkeltas galutinių paslaugos (nuotekų valymo) var-
totojams tokia apimtimi, kuri būtų nepagrįsta, lyginant su kitose savivaldybėse egzistuo-
jančiomis kainomis. Byloje neginčijamai nustačius, jog Kainos už padidintą ir specifinę 
nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašas buvo suderintas su Komisija nuta-
rimu, kuris nebuvo ginčytas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, spręsta, jog nepagrįsti 
pareiškėjo prašyme nurodyti argumentai dėl Aprašo prieštaravimo Įstatymo 22 straipsnio 
5 dalies reikalavimams derinti su minėta institucija.

Išdėstytų motyvų pagrindu daryta išvada, kad Sprendimas Nr. T11-613 dėl  
AB „Klaipėdos vanduo“, kuriuo buvo patvirtintas Aprašas toje dalyje, kurioje buvo nusta-
tytos suderintos su Komisija nuotekų tvarkymo kainos, neprieštarauja 22 straipsnio 5 da-
lyje įtvirtintam reikalavimui suderinti su Komisija viešojo vandens tiekėjo apskaičiuotas 
ir savivaldybės tarybai teikiamas kainas.

Teisėjų kolegija vertino pareiškėjo kvestionuojamą Aprašo teisėtumą ir tuo aspek-
tu, jog ginčijamu aprašu nustatytos kainos už specifinę ir padidintą taršą neatitinka pas-
laugų kainodaros principų. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo prašyme iš esmės nėra pa-
teikta teisinių argumentų, kokiam teisiniam reguliavimui konkrečiai prieštarauja Aprašo 
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nuostatos. Prašyme tik nurodytos įstatymo nuostatos, tačiau jos nedetalizuotos. Teisėjų 
kolegijos vertinimu, taip formuluojamas prašymas ir jo patikslinimas iš esmės grindžia-
mas ne teisiniais argumentais, o hipotetinio pobūdžio, neatskleisto turinio teiginiais. 
Šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad pareiškėjo abstrakčiame pra-
šyme nurodytos abejonės dėl ginčo norminio administracinio akto atitikties minėtoms 
įstatymo nuostatoms negali būti pripažintos tinkamai motyvuotomis, kaip to reikalauja 
ABTĮ ir šio įstatymo nuostatas aiškinanti teismų praktika (LVAT išplėstinės teisėjų kole-
gijos 2014 m. lapkričio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014, LVAT 
2015 m. balandžio 27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2-438/15), tokios pat 
pozicijos laikosi ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis 
Teismas, KT) (Konstitucinio Teismo 2004 m. balandžio 16 d., 2010 m. kovo 19 d.,  
2012 m. gruodžio 12 d., 2013 m. sausio 8 d., 2014 m. rugpjūčio 28 d., 2014 m. rugsėjo  
5 d. sprendimai).

Teismas nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatavo, kad šios by-
los dalykas nėra tikrinti AB „Klaipėdos vanduo“ mokesčio apskaičiavimo teisingumą, pa-
grįstumą ir ekonominį tikslingumą. 

III.

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Agrovet“ pateikė apeliacinį skundą (II t., 
b. l. 143–157), kuriame prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 
2015 m. gegužės 12 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti 
iš naujo. 

Apeliantas nurodo, kad remiantis ABTĮ 111 straipsnio 2 dalimi, spręsdamas pra-
šymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimą, teismas pri-
valo įvertinti tokio prašymo turinį, be kita ko, patikrinti, ar prašymas yra susijęs su teis-
me nagrinėjama konkrečia byla, ir įvertinti prašyme pateikiamą motyvaciją. Būtent ši 
nutartis, o ne pareiškėjo prašymas, apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką ir ribas (nu-
tartyje turi būti konkrečiai apibrėžta, kokio norminio administracinio akto ar jo dalies 
teisėtumas bus tiriamas; turi būti konkrečiai nurodytos įstatymų ar Vyriausybės normi-
nių aktų nuostatos, kurioms galimai prieštarauja atitinkamas norminis administracinis 
aktas ar jo dalis; turi būti pateikta konkreti teisinė motyvacija, kurią teismas priėmė do-
mėn ir kuri sudaro pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies atitikimu 
tam tikroms įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatoms). Tuo atveju, jei pagal 
pareiškėjo prašymą, o šiuo atveju – bendrosios kompetencijos teismo nutartį, adminis-
tracinis teismas nutartyje pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą ne-
gali tiksliai nustatyti teisminio nagrinėjimo dalyko ir apibrėžti bylos nagrinėjimo ribų, 
esant atitinkamo dokumento trūkumų (pvz. nesant nurodytos teisinės argumentaci-
jos), administracinis teismas turi įpareigoti pareiškėją nustatyti terminą procesinio do-
kumento trūkumams pašalinti (ABTĮ 37 str. 1 d.). Apeliantas pažymi, kad šiuo atveju 
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartyje buvo nuro-
dyta, jog Klaipėdos apygardos teismo prašymas dalyje dėl ištyrimo norminio administra-
cinio akto – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo  
Nr. T11-613 teisėtumo atitinka ABTĮ 23, 111, 112, 113 straipsnių reikalavimus. Tokiu 
būdu teismas konstatavo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutar-
tis atitinka ABTĮ  113 straipsnio reikalavimus, tarp jų ir 1 dalies 6 punkto reikalavimą 
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dėl teisinių argumentų, kuriais teismas grindžia savo abejonę dėl ginčijamo akto (ar jo  
dalies) teisėtumo. Jokie Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutarties trū-
kumai nebuvo pastebėti ir vėliau bylos nagrinėjimo metu (Klaipėdos apygardos admi-
nistracinio teismo 2015 m.kovo 10 d. nutartimi tik buvo pasiūlyta pareiškėjui patikslin-
ti GVTNTĮ redakciją), kas leidžia teigti, jog Klaipėdos apygardos teismo prašymo dėl 
norminio teisės akto teisėtumo ištyrimo esmė administraciniam teismui buvo aiški ir 
suprantama, bylos nagrinėjimo metu teismui nekilo jokių abejonių ir klausimų dėl teisi-
nės motyvacijos, sudarančios pagrindą teigti, jog Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  
2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T11-613 patvirtinto Aprašo 5, 9.1.1. – 9.1.4., 
9.2., 9.3., 9.5., 9.7 bei Aprašo priedo 1-4 punktų galimai prieštarauja GVTNTĮ  
22 straipsnio 3, 4, 5 dalių nuostatoms. Pažymi, jog itin išsamiai atitinkama teisinė mo-
tyvacija buvo nurodyta trečiojo asmens UAB „Agrovet“, būtent kurios prašymu ir inici-
atyva Klaipėdos apygardos teismas kreipėsi į administracinį teismą, administraciniam 
teismui pateiktuose atsiliepimuose į pareiškėjo prašymą, teismo posėdžių metu šią tei-
sinę argumentaciją labai aiškiai pateikė ir pagrindė UAB „Agrovet“ atstovas. Apelianto 
manymu, visos nurodytos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, jog Klaipėdos apygar-
dos administracinis teismas labai gerai žinojo Klaipėdos apygardos teismo prašymo 
esmę ir motyvus, todėl ginčijamo teismo sprendimo motyvai apie tai, kad Klaipėdos 
apygardos teismo prašyme nėra išdėstyta išsamiais teisiniais argumentais pagrįsta po-
zicija dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo įstatymui, kad prašyme neat-
skleistas GVTNTĮ 22 straipsnio 3, 4, 5 dalių turinys, šios nuostatos nepaaiškintos, ne-
argumentuota kodėl ir kaip ginčijamas teisinis reguliavimas prieštarauja GVTNTĮ  
22 straipsnio 3, 4, 5 dalių nuostatoms, nepagrįsti. Akcentuoja, kad Klaipėdos apygar-
dos administraciniame teisme norminė administracinė byla dėl Klaipėdos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T11-613 patvirtinto Aprašo 
5, 9.1.1. – 9.1.4., 9.2., 9.3., 9.5., 9.7 bei Aprašo priedo 1-4 punktų teisėtumo buvo pra-
dėta ir išnagrinėta nesant konkrečią administracinę bylą nagrinėjančio teismo nutar-
ties pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą. Taigi, apelianto manymu, 
pats administracinis teismas netinkamai įvykdė savo procesinę pareigą ir nutartyje, ku-
ria priėmė pareiškėjo prašymą, nenurodė, kokio norminio administracinio akto ar jo 
dalies teisėtumas bus tiriamas; nenurodė įstatymo nuostatų, kurioms galimai priešta-
rauja atitinkamas norminis administracinis aktas ar jo dalis; nepateikė teisinės moty-
vacijos, sudarančios pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies ati-
tikimu tam tikroms įstatymo nuostatoms. Tokiu būdu, nesant administracinio teismo 
tinkamai byloje apibrėžto norminio administracinio teisės akto tyrimo dalyko ir ribų, 
atitinkamos norminės administracinės bylos tinkamas išnagrinėjimas negalimas, to-
dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimas dėl  
proceso teisės normų pažeidimo turi būti panaikintas ir byla perduota pirmosios ins-
tancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 140 str. 1 d. 4 p., 142 str., Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A-75-502/2015).

Apeliantas tvirtina, kad teismas nepagrįstai tyrė Aprašas prieštaravimą GVTNTĮ 
22 straipsnio 5 dalies reikalavimui, kad viešojo vandens tiekėjo apskaičiuotos ir savival-
dybės tarybai teikiamos kainos būtų suderintos su VKEKK. Apeliantas mano, kad teis-
mas iš esmės neteisingai traktavo pareiškėjo prašymą, todėl pasisakė dėl norminio tei-
sės akto teisėtumo tuo aspektu, kuriuo šio akto teisėtumas net nebuvo ginčijamas, o dėl 
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argumentų, kuriais buvo ginčijamas, ir dėl klausimo esmės teismas visiškai nepasisakė, 
kas reiškia, kad teismas faktiškai pareiškėjo prašymo neišnagrinėjo, norminio teisės akto 
teisėtumo neištyrė, o teismo padarytos išvados ir jų pagrindu priimtas sprendimas yra 
ne dėl ginčo esmės. Pažymi, kad abonentai negalėjo ginčyti nutarimo, kuriuo suderinta 
kaina, nes jis tiesiogiai sukelia pasekmes tik vandens tiekėjui. Kainos suderinimas, kol 
jis nėra patvirtinamas atitinkamoje savivaldybės taryboje, abonentams teisinių pasekmių 
nesukelia, todėl negali būti skundžiamas. Kainos apskaičiavimo ir suderinimo procesuo-
se dalyvauja tik ribotas kiekis subjektų, o apskaičiavimo medžiaga nėra viešai skelbia-
ma ir nėra abonentams prieinama. Nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad 
kainos suderinimas su VKEKK automatiškai reiškia, jog nuotekų tvarkymo kaina yra 
laikoma atitinkančia kainodaros principus ir galutinai nustatyta ar nebegali būti kves-
tionuojama. Pažymi, kad VKEKK kainos apskaičiavimų ir suderinimo medžiagos abo-
nentui nepateikė, motyvuodama, jog turima informacija apie būtinąsias sąnaudas sudaro 
AB „Klaipėdos vanduo“ komercinę paslaptį. Informacija apie būtinąsias sąnaudas buvo 
išreikalauta per teismą. UAB „Agrovet“ prašė, kad teismas įtrauktų VKEKK į bylos nagri-
nėjimo procesą, nes tik ji gali paaiškinti, kaip buvo vykdomas kainų derinimo procesas, 
tačiau prašymas buvo atmestas. Pažymi, kad GVTNTĮ 11 straipsnio 3 punkte aiškiai nu-
statyta, jog savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Valstybinės kainų ir energetikos kon-
trolės komisijos nustatyta geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų nustatymo 
metodika, nustato viešųjų vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvar-
kymo paslaugų kainas. Tai reiškia, kad Savivaldybės negali patvirtinti tokių kainų, ku-
rios neatitinka Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų nustatymo metodikos nuostatų, nepaisant to, kad 
jos buvo suderintos su VKEKK. Tvirtina, kad pareiškėjas nutartyje nenurodė ir neginčijo, 
kad Komisija 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3-131 suderino AB „Klaipėdos van-
duo“ pateiktą Aprašą ir tai atitinka GVTNTĮ 22 straipsnio 5 dalies nustatytą reikalavimą, 
kad viešojo vandens tiekėjo apskaičiuotos ir savivaldybės tarybai teikiamos kainos būtų 
suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, o teismo sprendimas, 
kuriuo tik buvo patvirtintas toks pareiškėjo neginčijamas atitikimas, nėra ir negali būti 
laikomas bylos išnagrinėjimu iš esmės. Pareiškėjo abejones dėl Aprašo nuostatų teisėtu-
mo sukėlė tai, kad, Komisijai patvirtinus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimus dėl padidintos ir specifinės nuotekų 
taršos kainų nustatymo, AB „Klaipėdos vanduo“, kaip tai įpareigojo tas pats Komisijos 
2010 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. O3-131, per 30 dienų nesikreipė į Komisiją dėl šiuo 
nutarimu suderinto Aprašo peržiūrėjimo, o toliau taikė anksčiau suderintame Apraše 
nustatytas kainas ir tokiu būdu, Klaipėdos rajono savivaldybei nekontroliuojant, kad 
kainos iš naujo pagal pakeistą metodiką būtų suderintos su Komisija ir po to jai pateik-
tos tvirtinti, buvo pažeistos GVTNTĮ 22 straipsnio 5 dalies nuostatos. Būtent toks by-
los nagrinėjimo dalykas buvo suformuluotas Klaipėdos apygardos teismo nutartyje (I t.,  
b. l. 2–3), būtent tai itin akcentavo savo procesiniuose dokumentuose UAB „Agrovet“ ir 
šios bendrovės atstovas teismo posėdžių metu. Teismas į nurodytas esmines aplinkybes 
savo sprendime visiškai neatsižvelgė, netyrė ir nepasisakė dėl Klaipėdos rajono savival-
dybės neveikimo ir netinkamo jai įstatymu priskirtų funkcijų atlikimo neužtikrinant, 
kad Sprendimu Nr. T11-613 patvirtintos kainos per 30 dienų būtų iš naujo suderintos su 
Komisija ir savivaldybės patvirtintos (2012 m. kovo 22 d. LVAT sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. A492-1353/2012). 
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Apeliantas nurodo, kad UAB „Agrovet“ ir UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ 
yra sudarę 2008 gruodžio 1 d. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutar-
tį Nr.2008/12-01, kurioje nebuvo numatyta jokių sankcijų už nustatytų parametrų virši-
jimą, o taip pat nebuvo numatyta ir jokių nuorodų į tiriamo norminio administracinio 
akto nuostatas. Paaiškina, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. visas nuotekų tvarkymo paslau-
gas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje teikia iš UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ 
visas teises ir pareigas perėmusi AB „Klaipėdos vanduo“. Pažymi, kad pagal GVTNTĮ 
22 straipsnio 5 dalį įmonės veiklos ir plėtros planai turi esminės reikšmės paslaugų kai-
noms. 2012 m. sausio 1 d. pasikeitus ir ženkliai išsiplėtus geografinei AB „Klaipėdos 
vanduo“ paslaugų teikimo teritorijai (Paslaugos pradėtos teikti visoje Klaipėdos rajono 
savivaldybės teritorijoje), neabejotinai pasikeitė nuotekas tvarkančios įmonės patiria-
mos būtinosios sąnaudos, todėl AB „Klaipėdos vanduo“ privalėjo perskaičiuoti kainas, 
kaip to reikalauja GVTNTĮ 22 straipsnio 5 dalis, tačiau AB „Klaipėdos vanduo“ to ne-
padarė ir nesikreipė dėl kainų peržiūrėjimo, nors buvo imperatyviai įpareigota kreiptis 
į Komisiją dėl suderintų kainų peržiūrėjimo, Komisijai patvirtinus Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos (Žin., 2006, Nr. 143-
5455) pakeitimus dėl padidintos ir specifinės nuotekų taršos kainų nustatymo per 30 
dienų. Aprašo suderinimo laikotarpiui pasibaigus (kainos buvo suderintos terminuotam 
laikotarpiui), AB „Klaipėdos vanduo“ dėl kainų suderinimo į VKEKK nesikreipė, todėl 
Savivaldybė jokiais savo aktais negalėjo pratęsti kainų, kurių suderinimo laikotarpis pa-
sibaigęs, taikymo laikotarpio. 2011 m. liepos 29 d. VKEKK nutarimo “Dėl nuotekų va-
lymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
Nr. O3-217, 2 dalyje nustatyta, kad: „pagal patvirtintą Aprašą nuotekų valymo kainą už 
padidėjusią ir specifinę taršą skaičiuojama teikiant derinti vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo kainas. Pažymi, kad nuotekų tvarkymo kainos, neviršijančios didžiausios leis-
tinos koncentracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje ir Klaipėdos miesto savi-
valdybės teritorijoje buvo su VKEKK suderintos ir taikytinos iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
Apelianto tvirtinimu, administracinis teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas ginčija-
mą sprendimą, visiškai neatsižvelgė į tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybė pagal Vietos 
savivaldos įstatymo nustatytą kompetenciją ir įgaliojimus privalėjo užtikrinti viešųjų 
paslaugų teikėjo – AB „Klaipėdos vanduo“, viešųjų paslaugų teikimo veiklą, tame tarpe 
kontroliuoti ir prižiūrėti, kad ši bendrovė savo veikloje laikytųsi įstatymų bei kitų teisės 
aktų, o konkrečiu atveju – kad bendrovės abonentams taikoma geriamojo vandens tieki-
mo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina būtų apskaičiuota pagal galiojančius teisės aktus 
(pakeistą metodiką), bei imtis iniciatyvos tokią teisės aktus atitinkančią kainą patvirtinti. 
Klaipėdos rajono savivaldybės nurodytų veiksmų neteisėtas savalaikis neatlikimas sąly-
goja jos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu patvirtino Aprašo 5, 9.1.1. – 9.1.4., 9.2., 9.3., 
9.5., 9.7 bei Aprašo priedo 1–4 punktų nuostatų neteisėtumą, nes šios nuostatos priešta-
rauja GVTNTĮ 22 straipsnio 3, 4, 5 dalių nuostatoms. 

Apeliantas pažymi, kad teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad neva Klaipėdos 
apygardos teismo nutartyje nebuvo pateikti teisiniai argumentai, kokiam teisiniam regu-
liavimui konkrečiai prieštarauja Aprašo nuostatos, neatskleistas jų turinys, o teismo pra-
šymas neva grindžiamas ne teisiniais argumentais, o hipotetiniais teiginiais. Apelianto 
manymu, nurodyti administracinio teismo teiginiai visiškai nepagrįsti ir net prieštarauja 
paties teismo sprendimo turiniui. Pažymi, kad abejones sukėlusio Aprašo bei GVTNTĮ 
22 straipsnio 3, 4, 5 dalių nuostatų, kurioms galbūt prieštarauja Aprašo bei Aprašo  
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priedo 1-4 punktai, turinys labai detaliai buvo atskleistas tiesiogiai Klaipėdos apygardos 
teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje suinteresuoto asmens – atsakovo UAB „Agrovet“  
procesiniuose dokumentuose bei atstovo paaiškinimais teismo posėdžio metu. Pažymi, 
kad pagal tiriamas Aprašo nuostatas geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarky-
mo paslaugų kaina nebuvo pagrįsta būtinosiomis viešosios paslaugos teikėjo sąnaudo-
mis, nors pagal byloje Komisijos pateiktą medžiagą, AB „Klaipėdos vanduo“ turėjo vi-
sas galimybes pagal įvairius parametrus apskaičiuoti sąnaudas už padidėjusią taršą. AB 
„Klaipėdos vanduo“ vietoj būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principo, pasinaudodama 
savo monopolistine padėtimi rinkoje, ėmė taikyti neadekvačias šimtatūkstantines sank-
cijas. Kainos už padidintą ir specifinę nuotekų taršą įmonėms, kai jų išleidžiamos nuo-
tekos viršija sutartyje deklaruotas nuotekų taršos elementų koncentracijas arba abonen-
to nuotekose randami taršos elementai, kurie nebuvo deklaruoti sutartyje, yra sankcijos 
(nagrinėjamu atveju netgi dešimt kartų didesnė kaina) įmonėms, todėl prieštarauja 
GVTNTĮ nustatytam būtinųjų sąnaudų principui. VKEKK privalėjo nederinti Aprašo 
punktų, kurie pasižymi baudine speficika. Pažymi, kad iš 2010 m. liepos 12 d. VKEKK 
Pažymos „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ padidintos taršos nuotekų kainų derinimo“  
Nr. O5-124, skirtos tarybos posėdžiui matyti, kad VKEKK nesvarstė jokių nuostatų, susi-
jusių su sankcijų (dešimtkartės kainos) taikymu.

Mano, kad Aprašu nustatytų baudų taikymas diskriminuoja tokio viešojo vandens 
tiekėjo abonentus, lyginant su kitų savivaldybių abonentais, kuriems taikomos pagal teisės 
aktus nustatytos kainos, kadangi AB „Klaipėdos vanduo“ abonentams yra taikoma nepa-
grįsta atsakomybė (dešimtkartės baudos) už specifinių nuotekų išleidimą, kai tuo tarpu kitų 
savivaldybių abonentai tiesiog moka už pagrįstas padidėjusias vandens tiekėjo sąnaudas, 
susijusias su specifinių nuotekų valymu. Būtent tokių situacijų ir siekė įstatymo leidėjas iš-
vengti, nustatydamas pamatinius kainodaros principus GVTNTĮ 22 straipsnyje ir suteik-
damas teisę Komisijai detalizuoti šios kainodaros įgyvendinimą ir derinti viešųjų vandens 
tiekėjų kainų apskaičiavimą. Remiasi administracinėje byloje Nr. A858-888/2011 sufor-
muotomis taisyklėmis. Mano, kad ginčijamame Apraše suabsoliutintas principas „teršėjas 
moka“, kuris reiškia, kad patirtos sąnaudos būtų susigrąžinamos iš subjekto, kuris išleidžia 
padidintos ir specifinės taršos nuotekas, tačiau visiškai ignoruojamas būtinųjų sąnaudų 
susigrąžinimo principas, o abonentas verčiamas mokėti būtinosiomis sąnaudomis nepa-
grįstą kainą, kas savo pobūdžiu reiškia ne ką kitą kaip baudinių sankcijų taikymą. Remiasi 
Lietuvos Aukščiausiojo teismo civiline byla Nr. 3K-3-29/2014. Pažymi, kad Apraše nustatyti 
du atvejai, kai abonentas gali išleisti didesnės taršos nei nuotekas priimančios įmonės nu-
statyti baziniai taršos elementai nuotekas: 1) kai abonentas iš anksto sutartyje deklaruoja 
didesnės taršos koncentracijos nuotekas ir 2) kai abonentas išleidžia didesnės nei sutarty-
je deklaruota ar nedeklaruotų elementų taršos nuotekas. Antrasis nuotekų išleidimo atvejis 
nėra draudžiamas, todėl abiem atvejais nuotekų tvarkymo kaina apskaičiuojama tuo pačiu 
pagrindu, tik antruoju atveju ji yra dar papildomai didinama. 

Apeliantas nurodo, kad nagrinėjamu atveju AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuo-
jamos Kretingalės nuotekų valyklos taršos ir integracijos leidime yra kontroliuojami 
tiktai du parametrai (riebalai ir BDS7). AB „Klaipėdos vanduo“ dėl nuotekose esančių 
azoto ir fosforo taršos parametrų nepatiria papildomų padidėjusių sąnaudų, kadangi by-
loje esantys duomenys patvirtina, kad iš nuotekų valyklos išleidžiamose į aplinką nuo-
tekose dažnai aptinkami didesnė azoto ar fosforo parametrų koncentracija, tačiau AB 
„Klaipėdos vanduo“ apmokestina abonentus už taršos parametrų (fosforo, azoto), kurių 
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faktiškai neišvalo ir kurių išvalymo lygis toje nuotekų valykloje apskritai nėra nekon-
troliuojamas. Nustatant kainą, privaloma įvertinti visas būtinąsias sąnaudas nuotekoms 
su padidintu užterštumu išvalyti iki privalomų nuotekų išleidimui į aplinką nustatytų 
ribų, nustatytų Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtin-
to Nuotekų tvarkymo reglamente. AB „Klaipėdos vanduo“ dėl azoto išvalymo nepatiria 
sąnaudų, nes Kretingalės valymo įrenginiai pagal AB „Klaipėdos vanduo“ turimą TIPK 
leidimą šio elemento neprivalo kontroliuoti. Nepaisant to, AB „Klaipėdos vanduo“ iš 
abonento reikalauja ne tik menamų sąnaudų susigrąžinimo (kurias iš tiesų patiria tik 
azotą valančios nuotekų valyklos), bet ir dešimtkartės nuotekų kainos. Tokia kainos ap-
skaičiavimo tvarka paneigia būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principą, nes nuotekų kai-
na susideda iš nuotekų surinkimo, transportavimo, išvalymo, apskaitos, tyrimo, išleidimo 
į aplinką dumblo ir kitų atliekų tvarkymo (Metodikos 53.10 p.). GVTNTĮ 22 straipsnio  
4 dalyje įstatymų leidėjas imperatyviai numato, jog nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 
turi priklausyti nuo abonentų išleidžiamų teršalų kiekio ir pobūdžio. Bendrojo azoto kie-
kis yra susijęs tik su nuotekų išvalymo kaštais, todėl visiškai nepateisinamas ir būtino-
siomis sąnaudomis nepagrįstas bendros kainos (į kurią įskaičiuotos nuotekų tvarkymo 
sudedamosios dalys nepriklausančios nuo nuotekų užterštumo ir valymo) taikymas. Tai 
pažeidžia GVTNTĮ 22 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytą reikalavimą, nuotekų paslaugų 
kainas apskaičiuoti pagal Komisijos nustatytas sąnaudas atskiroms nuotekų tvarkymo 
veiklos dalims. UAB „Agrovet“ viršijus taršos elementų abonentui kaina buvo didinama 
ne tik ta apimtimi, kurią nulemia būtinosios sąnaudos padidėjusiai taršai sutvarkyti, bet 
kaina buvo neproporcingai didinama visomis nuotekų tvarkymo kainos sudedamosiomis 
dalimis. Nuotekų apskaitos, nuotekų surinkimo ir pan. sąnaudos, neturi jokio tiesiogi-
nio ryšio ir nėra sąlygotos padidėjusios nuotekų taršos, todėl kategoriškai pažeidžia bū-
tinųjų sąnaudų susigrąžinimo principo esmę. AB „Klaipėdos vanduo“ skaičiuoja ne tik 
papildomą kainą už nuotekose esančių azoto ir fosforo parametrų taršą, bet dar ir ski-
ria dešimtkartes baudas už šių parametrų viršijimus, nors techniškai pati AB „Klaipėdos 
vanduo“ Kretingalės nuotekų valykloje negali išvalyti ir realiai nuotekas į aplinką išleidžia 
beveik su tokiomis pačiomis šių elementų koncentracijomis, kaip kad jos atitikėjo (va-
lomi ir TIPK leidime kontroliuojami tiktai riebalai ir BDS7). Apeliantui akivaizdu, kad  
AB „Klaipėdos vanduo“ reikalaudama mokėti kainą už padidintą taršą, pažeidė reikala-
vimą apskaičiuoti padidėjusias nuotekų taršos sąnaudas tenkančias Kretingalės nuotekų 
valyklai ir neatsižvelgė į individualius Kretingalės nuotekų valyklos TIPK leidime nusta-
tytus kontroliuojamus parametrus. Be to, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. 
rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T11-613 patvirtinto Kainos už padidėjusią ir specifinę 
nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo 9.1.1. punkte nustatyta žemesnės 
koncentracijos (BDS7 –217 mgO2/l, SM –189 mg/l, bendrojo azoto – 38 mg/l, bendrojo 
fosforo – 6 mg/l) prieštarauja 2011 m. liepos 29 d. VKEKK nutarimu Nr. O3-217 patvir-
tinto “Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos apra-
šo Nr. O3-217 4 dalyje nustatytoms bazinėms taršos elementų koncentracijoms. 

Apibendrindamas apeliantas teigia, kad Aprašo nuostatų teisėtumo klausimas 
taip ir liko neišspręstas, kas objektyviai itin apsunkina ar net daro negalimu teisingą 
Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos išnagrinėjimą ir teisingo sprendimo šioje 
byloje priėmimą. Dėl nurodytų priežasčių Klaipėdos apygardos administracinio teismo 
2015 m. gegužės 12 d. sprendimas, kaip neteisėtas, nepagrįstas, turi būti panaikintas ir 
byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
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Atsakovas Klaipėdos rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą (II t., b. l. 161) į ape-
liacinį skundą, prašydamas trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Agrovet“ apeliacinį 
skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Atsakovas palaiko Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015  m.  gegu-
žės  12  d. sprendime išdėstytus argumentus ir sutinka su motyvais. Naujų argumentų 
nepateikia.

Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos vanduo“ pateikė atsiliepimą (II t., 
b.  l. 162–164) į apeliacinį skundą, prašydamas pirmosios instancijos sprendimą palik-
ti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė tokius 
motyvus:

1. Apeliantai netvirtina, jog teismas neteisingai išsprendė bylą būtent dėl to, kad 
pažeidė (apelianto manymu) procesines teisės normas. Tokių aplinkybių byloje nėra, o 
jeigu ir būtų procesinių pažeidimų, kuriuos įžvelgė apeliantas, jie nesudarytų pagrindo 
panaikinti sprendimą, nesant Lietuvos Respublikos civilio proceso kodekso (toliu – ir 
CPK) 142 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, t. y. kad būtent dėl padarytų pažeidimų 
būtų neteisėtai išspręstas ginčas.

2. Teismas nepadarė procesinių normų pažeidimų, apie kuriuos nurodo apelian-
tas. Teismas tinkamai įvykdė šių normų reikalavimus. Apeliantas nepagrįstai tvirtina, jog 
administracinis teismas dar turėjo papildomai priimti nutartį „pradėti norminio admi-
nistracinio akto teisėtumo tyrimą“, be kurios negalėjo nagrinėti šios bylos. Įstatymas re-
glamentuoja kitaip: ABTĮ 111 straipsnio 3 dalis nustato, kad tokio pobūdžio (kaip mi-
nėjo apeliantas) nutartis priimama, jeigu netaikomas šio įstatymo (ABTĮ) 112 straipsnis. 
Esamu atveju taikoma ABTĮ 112 straipsnio 1 dalis , t. y. viskas, ko reikalauja įstatymas, 
nurodyta bendrosios kompetencijos teismo nutartyje, t. y. Klaipėdos apygardos teismo 
2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje. Apelianto išvados, neva pažeisti procesinės teisės normų 
reikalavimai, yra neteisingos, nepagrįstos ir neteisėtos. 

3. Teismas ištyrė byloje svarbias aplinkybes ir nustatė, jog 2010 m. rugpjūčio  
26 d. Sprendimas Nr. T11-613 toje dalyje, kurioje buvo nustatytos nuotekų tvarkymo kai-
nos, suderintas su Komisija, neprieštarauja GVTNTĮ 22 straipsnio 5 dalyje nustatytam 
reikalavimui, kad viešojo vandens tiekėjo apskaičiuotos ir savivaldybės tarybai teikiamos 
kainos būtų suderintos su Komisija. Vėliau atsiradusios aplinkybės, nepanaikina  kainų 
suderinimo fakto ir negali atgaline data turėti įtakos tiriamo sprendimo teisėtumui. Šie 
apelianto motyvai yra susiję su tiriamo sprendimo įgyvendinimu ir tolimesniu vykdymu, 
apeliantas kalba apie aplinkybes, kurios atsirado po šio sprendimo priėmimo. Bet tokios 
aplinkybės (kaip ir skunde minėtas savivaldybės veiklos įvertinimas) nėra šios bylos na-
grinėjimo dalykas bei negali turėti įtakos anksčiau priimto sprendimo teisėtumui.

4. Apelianto argumentai prieštarauja administracinį procesą reglamentuojančioms 
teisės normoms. LVAT suformuota praktika nustato, kad būtent bendrosios kompetenci-
jos teismo nutartis prašyti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra tas proce-
sinis dokumentas, kuris apibrėžia iškeliamos administracinės bylos nagrinėjimo dalyką 
bei ribas ir pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama. (Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011; 
išplėstinės teisėjų kolegijos 2013m. gegužės 21 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. I662-11/2013). Todėl teismas nagrinėjamoje byloje tyrė ir vertino ginčijamo norminio 
akto teisėtumą Klaipėdos apygardos teismo nutartyje suformuluoto prašymo, dalyko ir 
argumentų ribose. Apelianto pasiūlymas tirti norminio akto teisėtumą ribose, kurias nu-
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stato jo, t. y. trečiojo suinteresuoto asmens, procesiniai dokumentai ir jo paaiškinimai, 
yra aiškiai neteisėtas.

5. Svarbu pažymėti, jog teismas įvertino ginčijamo administracinio akto atitiktį 
GVTNTĮ 22 straipsnio 3 dalies, 4 dalies ir 5 dalies reikalavimams (kaip siūloma skunde) 
toje apimtyje, kiek tai susiję su Aprašo derinimu su VKEKK ir išsamiai pasisakė apie tai 
Sprendime Nr. T11-613. Tuo metu apelianto argumentai nėra susiję su administracinėje 
byloje nagrinėjamu dalyku ir su administracinėje byloje tiriamomis aplinkybėmis. Šioje 
skundo dalyje apeliantas nagrinėja ne administracinės bylos, bet civilinės bylos aplin-
kybes; analizuoja, kokia yra suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civili-
nėse bylose, kuriose nagrinėjami civiliniai ginčai dėl atsiskaitymo už nuotekų tvarkymo 
paslaugas. Visa tai nėra administracinės bylos nagrinėjimo dalykas. Šios administraci-
nės bylos dalykas nėra tikrinti AB „Klaipėdos vanduo“ mokesčių apskaičiavimo teisin-
gumo, pagrįstumo, ekonominio tikslingumo ir tiriamo norminio akto taikymo sąlygų. 
Administracinis teismas, tirdamas norminį teisės aktą, nėra kompetentingas spręsti pa-
reiškėjo iškelto teisės aktų taikymo klausimo. Šis klausimas spręstinas bendrosios kompe-
tencijos teisme nagrinėjant individualią bylą. Taigi nėra pagrindo naikinti administraci-
nio teismo sprendimą remiantis ir šioje skundo dalyje pateiktais argumentais.

Teisėjų kolegija

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

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi pri-
ėmė dalį Klaipėdos apygardos teismo prašymo ištirti, ar atsakovo Klaipėdos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T11-613 „Dėl akcinės ben-
drovės „Klaipėdos vanduo“ kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo 
ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos kainos už padidėjusią ir specifinę 
nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo 5; 9.1.1; 9.1.4; 9.2; 9.3; 9.5; 9.7 punk-
tai bei aprašo priedo 1-4 punktų nuostatos atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 3, 4, 5 dalies nuostatas. Trečiaisiais suinteresuotais 
asmenimis į administracinę bylą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo 
buvo įtraukti AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Agrovet“.

Prašyme Klaipėdos apygardos teismas nurodė, kad Valstybinė kainų ir energe-
tikos kontrolės komisija 2011 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-174 patvirtino pakeistą 
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką“, 
patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. 
nutarimu Nr. O3-92, kurios 9 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog baigiantis geriamo-
jo vandens tiekimo suderintų kainų taikymo laikotarpiui, vandens tiekėjas ne vėliau 
kaip prieš 4 mėnesius iki suderintų kainų galiojimo pabaigos pateikia Valstybinei kainų 
ir energetikos kontrolės komisijai prašymą dėl naujų kainų derinimo. Valstybinė kainų 
ir energetikos kontrolės komisija 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 patvirtino 
Nuotekų valymo kainos už padidėjusią taršą skaičiavimo tvarkos aprašą, jame įtvirtin-
tos taisyklės, kuriomis privalo būti grindžiamas tokių nuotekų valymo kainos skaičiavi-
mas. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2011 m. liepos 20 d. nutarimo  
Nr. O3-131 3 punktu įpareigojo AB „Klaipėdos vanduo“ kreiptis į Valstybinę kainų ir 
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energetikos kontrolės komisiją dėl suderintų kainų peržiūrėjimo Komisijai patvirtinus 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 
pakeitimus dėl padidintos ir specifinės nuotekų taršos nustatymo, ir tai, teismo teigimu, 
suponuoja išvadą, kad kainų suderinimo laikotarpis buvo apibrėžtinas ne konkrečia data, 
bet įvykiu – Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 
metodikos pakeitimų patvirtinimu dėl padidintos ir specinės nuotekų taršos nustatymo.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. tai-
kė paslaugų kainą, kuri buvo patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. 
birželio 26 d. sprendimu Nr. T11-330 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“, taip pat Klaipėdos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T11-613 „Dėl akcinės ben-
drovės „Klaipėdos vanduo“ kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo 
ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas kainos už padidėjusią 
ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašas. Klaipėdos apygardos 
teismui kilo abejonės, ar pastaruoju administracinius aktu nustatytos kainos buvo teisės 
aktų nustatyta tvarka suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, 
yra pagrįstos, atitinka paslaugų kainodaros principus, ar šis administracinis aktas atitin-
ka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 3, 4, 5 dalies 
nuostatas.

Teisėjų kolegija, aptardama nagrinėjamos bylos dėl norminio administracinio akto 
teisėtumo ypatumus, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo su-
formuotą šios kategorijos bylų nagrinėjimo praktiką.

Teisės aktų priskyrimas norminių teisės aktų grupei administracinių bylų teise-
noje lemia jų teisėtumo tyrimo ypatumus. Įstatymų leidėjas norminių administracinių 
aktų teisėtumui ištirti nustatė specialią procesinę tvarką, įtvirtintą ABTĮ 110–117 straips-
niuose. Norminių administracinių teisės aktų tyrimo specifika lemia tai, kad tokią bylą 
nagrinėjantis apygardos teismas turi nustatyti, ar atitinkamo teritorinio ar savivaldy-
bių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (jo dalis) atitinka 
aukštesnės galios teisės aktus – įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės normi-
nius aktus (ABTĮ 110 str.). Norminėje administracinėje byloje turi būti atlikta tiriamo 
norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatų analizė atitinkamų aukštesnės galios 
teisės aktų nustatyto teisinio reguliavimo kontekste <...>. ABTĮ šešioliktojo skirsnio, nu-
statančio pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvar-
ką, matyti, kad norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribas pirmiausia apibrėžia 
pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys 
teisiniai argumentai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1503/2013).

Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 2 dalis, be kita ko, reika-
lauja patikrinti, ar prašymas [ištirti norminio administracinio akto teisėtumą] yra su-
sijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla, ir įvertinti prašyme pateikiamą motyvaciją. 
Norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas < ... > gali būti pradėtas tik tuo atveju, 
kai yra priimta < ... > nutartis pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, 
kurioje apibrėžtas tokio tyrimo dalykas ir ribos (nurodytas konkretus norminis admini-
stracinis aktas ar jo dalis, kurių teisėtumas bus tiriamas; nurodytos konkrečios įstatymų 
ar Vyriausybės norminių aktų nuostatos, kurioms galimai prieštarauja atitinkamas nor-
minis administracinis aktas ar jo dalis; pateikta konkreti teisinė motyvacija, sudaranti 
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pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies atitikimu tam tikroms įsta-
tymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatoms). Be to, atkreiptinas dėmesys, jog tokia 
teismo nutartis turi dvejopą pobūdį. Ji fiksuoja konkrečios nagrinėjamos (civilinės arba 
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 (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 
15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011).

Teismas prašyme dėl norminio administracinio akto ištyrimo argumentuodamas 
savo nuomonę dėl šio akto prieštaravimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ne-
gali apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, taip pat tuo, kad norminis administraci-
nis aktas, teismo manymu, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, bet 
privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijamo administracinio akto punktai (jų pastraipos ar 
punktų papunkčiai), kokia apimtimi, jo nuomone, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės 
norminiam aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio 
akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįs-
ti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Teismas, formuluodamas teisinius argu-
mentus, keliančius abejonių norminio administracinio akto teisėtumu, turi išnagrinėti 
tiek byloje taikytino norminio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės ga-
lios teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti savo nuomo-
nę dėl prieštaravimų tarp šių aktų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. 
balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I442-20/2009; 2011 m. gruodžio 8 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3553/2011).

Byloje, pradėtoje dėl norminio administracinio akto teistumo tyrimo ryšium su 
individualia byla, pareiškėju laikomas nutartį pradėti norminio administracinio akto tei-
sėtumo tyrimą (ABTĮ 111 straipsnio 3 dalis) ar nutartį kreiptis į administracinį teismą 
su prašymu patikrinti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 112 straipsnio 
1 dalis) priėmęs teismas, nepriklausomai nuo to, ar norminė byla pradėta (kreiptasi dėl 
akto teisėtumo patikrinimo) esant Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio  
1 dalyje nurodytam prašymui, ar – paties konkrečią individualią bylą nagrinėjan-
čio teismo iniciatyva (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegu-
žės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-355/2014, 2016 m. balandžio 4 d.,  
Nr. A-641-442/2016 ).

Tiriant norminio administracinio akto teisėtumą nėra sprendžiamas pažeistų su-
bjektinių 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 admi-
nistracinius aktus, teisėtumo kontrolė. Dėl šios priežasties administracinių teismų kom-
petencija, nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, yra aiškiai api-
brėžta įstatyme ir plečiamai neaiškintina (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje A556-1333/2008; 2010 m. kovo 15 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1285/2010; 2014 m. gegužės 19 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A552-778/2014).

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi 
priėmęs dalį Klaipėdos apygardos teismo prašymo ištirti, ar atsakovo Klaipėdos rajo-
no savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T11-613 „Dėl akcinės  
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bendrovės „Klaipėdos vanduo“ kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičia-
vimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos kainos už padidėjusią ir spe-
cifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo 5; 9.1.1; 9.1.4; 9.2; 9.3; 9.5; 
9.7 punktai bei aprašo priedo 1–4 punktų nuostatos atitinka Geriamojo vandens tieki-
mo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 3, 4, 5 dalies nuostatas, nagrinėjo pa-
reiškėjo Klaipėdos apygardos teismo prašyme pateiktus argumentus. Pirmosios instan-
cijos teismas pripažino, kad Sprendimu Nr. T11-613 patvirtinto Aprašo 5; 9.1.1;  9.1.4; 
9.2; 9.3; 9.5; 9.7 punktų bei Aprašo priedo 1–4 punktų nuostatos neprieštarauja GVNTĮ 
22 straipsnio 5 dalies nuostatoms dėl kainų derinimo su Komisija. Sprendimo ir Aprašo 
nuostatų atitikties Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 
20 d. nutarimo Nr.  O3-131 3 punkto nuostatoms tyrimas nebuvo nagrinėjamos bylos 
dalyku.

Apeliacinį skundą pateikęs trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtrauktas subjektas 
UAB „Agrovet“, iš esmės nekvestionuodamas pastarosios pirmos instancijos teismo iš-
vados dėl ginčijamų Sprendimo ir Aprašo nuostatų atitikties GVNTĮ 22 straipsnio 5 da-
lies reikalavimams dėl kainų derinimo su Komisija, teigia, kad kainos suderinimas su 
VKEKK automatiškai neturėtų reikšti, jog nuotekų tvarkymo kaina yra laikoma atitin-
kančia kainodaros principus ir galutinai nustatyta ar nebegali būti kvestionuojama, bei 
tuo pačiu nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria norminės administracinės bylos 
dalis dėl Sprendimu Nr. T11-613 patvirtinto Aprašo 5; 9.1.1; 9.1.4; 9.2; 9.3; 9.5; 9.7 punk-
tų bei Aprašo priedo 1–4 punktų nuostatos atitikties GVNTĮ 22 straipsnio 3, 4, 5 dalims 
nutraukta.

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas dalį normi-
nės administracinės bylos nutraukė nustatęs, kad pareiškėjo Klaipėdos apygardos teis-
mo prašyme iš esmės nėra pateikta teisinių argumentų dėl Aprašo nuostatų prieštaravi-
mo konkrečiam teisiniam reguliavimui, nurodytos įstatymo nuostatos nedetalizuotos, 
nėra atskleistas prieštaravimų turinys, todėl prašymas laikytas hipotetiniu, prašyme nu-
rodytos abejonės dėl ginčo norminio administracinio akto atitikties minėtoms įstatymo 
nuostatoms pripažintos netinkamai motyvuotomis. Tokie pirmosios instancijos teismo 
argumentai atitinka jau minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuoja-
mą praktiką. Administracinę bylą dėl norminio administracinio akto ištyrimo nagrinė-
jantis teismas yra saistomas pareiškėjo prašyme išdėstytų argumentų ir negali peržengti 
juo nustatytų norminio administracinio akto tyrimo ribų. Pažymėtina, kad pareiškėjo 
prašyme, bet ne trečiuoju suinteresuotu asmeniu į bylą įtraukto subjekto procesiniuose 
dokumentuose išdėstyti teiginiai ir argumentai sudaro bylos nagrinėjimo dalyką, todėl 
pastarųjų pirmosios instancijos teismas ir neturėjo nagrinėti, jais grįsti priimamą teismo  
sprendimą nebuvo procesinio pagrindo. Taip pat pirmosios instancijos teismas neturėjo 
nagrinėti argumentų, susijusių su subjektinių teisių gynimu – dėl neteisingos kainos tai-
kymo, nuotekų netinkamo valymo ir kt., kas galėtų būti civilinio ginčo dalyku.

Minėta, kad pareiškėju byloje laikomas nutartį pradėti norminio adminis-
tracinio akto teisėtumo tyrimą (ABTĮ 111 str. 3 d.) ar nutartį kreiptis į administra-
cinį teismą su prašymu patikrinti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ  
112 str. 1 d.) priėmęs teismas. Atsakovu byloje dalyvauja norminį administracinį aktą 
priėmęs viešojo administravimo subjektas. ABTĮ šešioliktajame skirsnyje, kuris regla-
mentuoja pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo ypa-
tumus, subjektų dalyvavimas trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis procese nėra 
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aptartas, todėl jų įtraukimas turi būti grindžiamas bendrosiomis šiame įstatyme nu-
statytomis proceso taisyklėmis, atsižvelgiant į aptariamos kategorijos bylų specifiką. 
Remiantis ABTĮ 48 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 teisėtu-
mo 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, 
kuriem kvestionuojamas norminis administracinis aktas gali būti pritaikytas. Tokia si-
tuacija nėra tapati teismo sprendimo individualaus pobūdžio ginče priėmimui, kai da-
romas poveikis konkretaus teisinio santykio dalyvių teisėms ir pareigoms. Taigi poveikis 
AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Agrovet“ individualių teisių ir pareigų apimčiai sietinas 
ne su norminio administracinio akto teisėtumo kontrolės proceso rezultatu, bet su civili-
nio ginčo išsprendimu. Pažymėtina, kad šie asmenys nėra subjektai, galintys savarankiš-
kai teikti prašymus dėl norminių administracinių aktų ištyrimo, jiems įstatymo leidėjas 
numatė teisę reikšti atitinkamą prašymą ir kartu galimybę teikti savo argumentus indivi-
dualų ginčą nagrinėjančiam teismui dėl kreipimosi ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą. Jie taip pat nėra subjektai, dalyvaujantys (sprendžiantys) dėl konkrečių normi-
nių aktų priėmimo. Apibendrinant darytina išvada, kad nėra teisinių nei faktinių prielai-
dų įtraukti individualaus civilinio ginčo šalis AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Agrovet“ į 
norminės bylos nagrinėjimo procesą trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis.

Teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek ne-
apskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir 
pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Apeliacinės instancijos teismo 
nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą (ABTĮ 136 str.). 
Atsižvelgdama į tai bei į aukščiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
trečiaisiais suinteresuotais asmenimis AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Agrovet“ į normi-
nės bylos nagrinėjimą buvo įtraukti nesant įstatyme nustatyto procesinio pagrindo. Šių su-
bjektų nepagrįstas įtraukimas į norminės bylos procesą negali būti pagrindu jiems suteikti 
procesines teises, kuriomis gali disponuoti tik pagrįstai ir teisėtai dalyvaujantys adminis-
tracinės bylos procese asmenys, taigi ir pateikti apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos 
teismo teisėjų kolegija šalina iš dalyvaujančių trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje  
AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Agrovet“ bei apeliacinį procesą pagal UAB „Agrovet“ ape-
liacinį skundą nutraukia kaip paduotą nedalyvaujančio byloje asmens dėl teismo sprendi-
mo, kurio poveikis yra nukreiptas į neapibrėžtą subjektų ratą ir netapatintinas su sprendi-
mo individualaus ginčo byloje poveikiu (ABTĮ 133 str., 134 str. 3 d. 2 p.). 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  
133 straipsniu, 134 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 7 dalimi, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pašalinti iš dalyvaujančių administracinėje byloje trečiaisiais suinteresuotais asme-
nimis akcinę bendrovę  „Klaipėdos vanduo“ ir  uždarąją akcinę bendrovę „Agrovet“.

Apeliacinį procesą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ apeliacinį skun-
dą nutraukti.

Nutartis neskundžiama.
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3.8.5. dėl kreipimosi į teismą su prašymu pateikti išvadą tvarkos

1. Pagal Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui papildomą kompe-
tenciją suteikusias teisės normas – Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir 
ABTĮ)  15 straipsnio 1 dalies 14 punktą ir 20 straipsnio 3  dalį – šiam teismui buvo pa-
vesta nagrinėti savivaldybės tarybos prašymus pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos 
narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo proce-
dūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustaty-
tų įgaliojimų (45 punktas). ABTĮ 1171 straipsnio 1 dalis savo ruožtu inter alia numato, 
jog tokį prašymą pateikti išvadą paduoda savivaldybės taryba Vietos savivaldos įstaty-
me nustatyta tvarka. Taigi, tiek kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui suteikiančiose (ABTĮ 15 str. 1 d. 14 p. ir 20 str. 3 d.), tiek prašymų pateikti išvadą 
padavimo tvarką apibrėžiančiose (Vietos savivaldos įstatymo 251 str.) nuostatose savi-
valdybės taryba yra vienintelis įstatymo tiesiogiai įvardijamas subjektas, turintis teisę 
paduoti minėtojo pobūdžio prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui  
(46 punktas). 

Vertinant ABTĮ 1172 straipsnio 4 dalies ir Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 
nuostatas sistemiškai, nelieka abejonių, jog savivaldybės taryba yra subjektas, atsakin-
gas už savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūros įgyvendini-
mą. Į šį įgyvendinimą, kaip vienas iš procedūros etapų, patenka ir kreipimasis į Lietuvos 
vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos 
narys ar savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir nevykdė jam įstaty-
muose numatytų įgaliojimų. Todėl šis kreipimasis, atsižvelgiant į pirmiau paminėtųjų 
nuostatų visumą turi būti įformintas savivaldybės tarybos sprendimu, o ne įgaliojant 
prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikti pasirašyti ir pateikti 
atskirus savivaldybės tarybos narius (49 punktas).

2. Iš ABTĮ 1171 straipsnio 2 dalies nuostatų, įtvirtinančių atvejus, kuomet Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas nepriima nagrinėti prašymo pateikti išvadą, ma-
tyti, jog Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme priimtini nagrinėti tik dar 
nenagrinėti, teisės aktuose įvardytų subjektų, besilaikančių Vietos savivaldos įstatyme 
detalizuotos tvarkos, pateikti prašymai pateikti išvadą, grindžiami teisiniais motyvais. 
Pagrįstumo teisiniais motyvais imperatyvas suponuoja tai, jog prašyme turi būti nuro-
domi konkretūs savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero veiks-
mai, kuriais jis sulaužė priesaiką ir (ar) neįvykdė įstatymuose jam numatytų įgaliojimų; 
detalizuojama, kuo būtent pasireiškė toks demokratiškai išrinkto savivaldybės bendruo-
menės atstovo priesaikos sulaužymas ir (ar) kurių būtent įstatymuose numatytų įgalio-
jimų jis nevykdė; nurodytos šių veiksmų atlikimo aplinkybės bei jais kilę padariniai ir vi-
sos kitos teisiškai reikšmingos aplinkybės, į kurias turėtų atsižvelgti Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas, teikdamas prašomą išvadą (54 punktas). 
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Administracinė byla Nr. I-15-822/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00006-2016-3

Procesinio sprendimo kategorijos: 1.2; 70

N U T A R T I S

2016 m. gegužės 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko, Stasio 
Gagio, Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, 
dalyvaujant pareiškėjo atstovams Sigitui Vaičiui ir Steponui Naciui, pareiškėjo atstovų 
Sigito Vaičiaus ir Stepono Naciaus atstovui advokatui Martynui Duksai,
atsakovui Algirdui Griciui, atsakovo atstovui advokatui Gintarui Černiauskui,
liudytojai V. M., 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Raseinių rajono savivaldybės tary-
bos 2016 m. kovo 21 d. prašymą pateikti išvadą, ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos 
narys – meras Algirdas Gricius, kuriam pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė 
priesaiką ir nevykdė įstatymuose jam nustatytų įgaliojimų

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Raseinių rajono savivaldybės taryba (toliau – ir pareiškėjas, Taryba) 
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2016  m. kovo 21  d. pateikė prašymą, 
kuriame prašoma pateikti išvadą, ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras 
Algirdas Gricius (toliau – ir atsakovas, Meras) 2015 m. gruodžio 15 d. vykusio Tarybos 
posėdžio metu, neteikdamas Tarybai svarstyti klausimo dėl Tarybos sprendimo projekto 
„Dėl Algimanto Mielinio atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pareigų“ įtraukimo į papildomą Tarybos posėdžio darbotvarkę bei, nedelsiant 
nepasirašydamas 2015 m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdyje priimtų Tarybos sprendimų, 
sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme nustatytų įgaliojimų.

2. Pareiškėjas prašyme pateikti išvadą nurodo, jog 2016  m. sausio 14  d. Tarybos 
narių grupė, remdamasi Vietos savivaldos įstatymo 251  straipsniu, pateikė Tarybai tei-
kimą „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo 
procedūros pradėjimo“ (toliau – ir Teikimas), kuriuo buvo prašoma pradėti atsakovo 
įgaliojimų netekimo procedūrą. Teikimo pagrindą sudarė aplinkybė, jog 2015 m. gruo-
džio 15 d. vykusio Tarybos posėdžio metu atsakovas neteikė Tarybai svarstyti klausimo 
dėl Tarybos sprendimo projekto „Dėl Algimanto Mielinio atleidimo iš Raseinių rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ įtraukimo į papildomą Tarybos po-
sėdžio darbotvarkę, bei, nepasirašė 2015  m. gruodžio 29  d. Tarybos posėdyje priimtų 
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sprendimų, tokiu būdu sulaužydamas priesaiką ir nevykdydamas įstatymuose jam nusta-
tytų įgaliojimų. Gavusi Teikimą pradėti atsakovo įgaliojimų netekimo procedūrą, Taryba, 
vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalimi, 2016 m. sausio 28 d. 
sprendimu Nr.  TS-34 sudarė komisiją Teikime nurodytiems faktams ištirti (toliau – ir 
Komisija). Komisija minėtus faktus ištyrė ir 2016 m. vasario 29 d. surašė išvadą (toliau 
– ir Komisijos išvada). Taryba, apsvarsčiusi Komisijos išvadą, 2016 m. kovo 10 d. priėmė 
sprendimą Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu kreiptis 
į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašant pateikti išvadą, ar atsakovas sulaužė 
priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme nustatytų įgaliojimų.

3. Pareiškėjas teigia, jog atsakovas 2015 m. gruodžio 15 d. vykusio Tarybos posė-
džio metu neteikdamas Tarybai svarstyti klausimo dėl Tarybos sprendimo projekto „Dėl 
Algimanto Mielinio atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direkto-
riaus pareigų“ įtraukimo į papildomą Tarybos posėdžio darbotvarkę, pažeidė Vietos sa-
vivaldos įstatymo 13  straipsnio 7 dalį, inter alia numatančią, jog savivaldybės tarybos 
posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista savivaldybės tarybos sprendimu ko-
miteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jei dėl 
šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio 
pradžios.

4. Pareiškėjas detalizuoja, jog Vietos savivaldos įstatymas įtvirtina šias bendrąsias 
taisykles: savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų pro-
jektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir gru-
pės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės ta-
rybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra 
pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento 
nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami sa-
vivaldybės interneto tinklalapyje (Vietos savivaldos įstatymo 13  str. 5  d.). Savivaldybės 
tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki sa-
vivaldybės tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų 
projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų 
į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia savivaldybės 
taryba reglamente nustatyta tvarka (Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 6 d.).

5. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalis savo ruožtu nustato galimybę 
papildyti ar pakeisti savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. Pareiškėjas pabrėžia, 
jog sutinkamai su šios normos reikalavimais, klausimą dėl Tarybos posėdžio darbotvar-
kės papildymo įstatymo nustatytu terminu pateikė subjektas, kuriam tokia teisė įstatymo 
yra suteikta (1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių), todėl jis privalėjo būti teikiamas 
Tarybos svarstymui. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalį, savivaldybės 
tarybos posėdžiams pirmininkauja meras (išskyrus pirmąjį ir kitus išrinktos naujos tary-
bos posėdžius, iki bus išrinktas meras), kas suponuoja, jog Tarybos posėdžiui pirminin-
kavęs atsakovas privalėjo teikti Tarybai svarstyti klausimą dėl Tarybos posėdžio darbo-
tvarkės papildymo, tačiau to padaryta nebuvo.

6. Pareiškėjo manymu, atsakovas, neteikdamas Tarybai svarstyti klausimo dėl 
Tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo, apribojo įstatymo garantuojamą Tarybos iš-
imtinę teisę. Neįtraukus papildomo klausimo į darbotvarkę, Taryba negalėjo svarstyti dėl 
Tarybos pasitikėjimą praradusio administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų (Vietos 
savivaldos įstatymo 16  str. 2  d. 9  p.). Savalaikiai tokio administracijos direktoriaus  
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neatleidus, jis ir toliau galėjo vykdyti savo funkcijas bei priimti įgalinančius įsakymus. 
Tokie atsakovo veiksmai šiukščiai pažeidė pagrindinius vietos savivaldos principus 
(Vietos savivaldos įstatymo 4 str.).

7. Atsakovas, nedelsiant nepasirašydamas 2015  m. gruodžio 29  d. vyku-
sio posėdžio metu Tarybos priimtų sprendimų, nevykdė jam Vietos savivaldos 
įstatyme numatytų įgaliojimų. Būtent – Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 
13 punktas ir 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas imperatyviai įtvirtina, kad meras pasira-
šo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. 
Nurodytos teisės normos įpareigoja atsakovą besąlygiškai pasirašyti visus Tarybos pri-
imtus sprendimus. Be to, šie Tarybos priimti sprendimai turi būti pasirašyti nedelsiant, 
kadangi jokių išlygų (sąlyginių nuostatų) dėl vėlesnės teisės aktų pasirašymo datos numa-
tyta nėra.

8. Pareiškėjas detalizuoja, jog 2015  m. gruodžio 29  d. įvyko Raseinių rajono sa-
vivaldybės 8-ojo šaukimo tarybos 13-asis posėdis, kuriam pirmininkavo atsakovas. 
Tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma buvo priimti šie norminiai 
ir individualūs teisės aktai:

1) Tarybos sprendimas Nr.  TS-366 „Dėl slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo 
ir Algimanto Mielinio atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direk-
toriaus pareigų“ ir Tarybos sprendimas Nr. TS-364 „Dėl 2015 metų Raseinių rajono sa-
vivaldybės biudžeto patikslinimo“ (Teisės aktų registre (toliau – ir TAR) Tarybos spren-
dimas Nr. TS-364 užregistruotas 2016 m. sausio 4 d., o įsigaliojo 2016 m. sausio 5 dieną; 

2) Tarybos sprendime Nr.  TS-365 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 
2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-274 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės admi-
nistracijos struktūros patvirtinimo“ 1 ir 2 punktų pakeitimo“ 2 punkte buvo nurodyta 
jo įsigaliojimo data – „nuo 2015 m. gruodžio 30 d. imtinai“. Tačiau nurodytas Tarybos 
sprendimas buvo pasirašytas ir TAR užregistruotas tik 2016 m. sausio 6 dieną, o įsigalio-
jo 2016 m. sausio 7 dieną;

3) Tarybos sprendimu Nr. TS-371 „Dėl Raseinių rajono 2016 metų viešųjų darbų 
programos ir atliekamų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintos Raseinių rajono 
savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos 6 punkte įtvirtinta, kad „ši programa 
įgyvendinama nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. gruodžio 16 d“. Nurodytas Tarybos 
sprendimas buvo pasirašytas ir TAR užregistruotas tik 2016 m.  sausio 6 d., o įsigaliojo 
2016 m. sausio 7 d.;

4) Tarybos sprendimo Nr. TS-376 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės privatizavimo 
fondo likvidavimo“ 1 punktu nuspręsta „Likviduoti 2015 m. gruodžio 31 d. viešojo sek-
toriaus subjektą Raseinių rajono savivaldybės privatizavimo fondą (kodas M38P) ir per-
duoti šiems veikiantiems viešojo sektoriaus subjektams likviduojamo viešojo sektoriaus 
subjekto turtą“. Tačiau Tarybos sprendimas buvo pasirašytas ir paskelbtas tik 2016  m. 
sausio 6 dieną;

5) Tarybos sprendimu Nr.  TS-378 „Dėl UAB „Raseinių vandenys“ ilgalaikės 
2015–2019 metų reguliuojamos veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas  
UAB „Raseinių vandenys“ 2015–2019 metų veiklos ir plėtros planas. Tarybos sprendi-
me nenumatyta vėlesnė veiklos plano įsigaliojimo data, todėl, vadovaujantis Geriamojo 
vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių 14 punktu, „vei-
klos planas įsigalioja jų patvirtinimo dieną“. Patvirtinimo diena – 2015 m. gruodžio 29 d. 
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Tačiau Tarybos sprendimas buvo pasirašytas ir TAR užregistruotas tik 2016  m. sausio  
6 dieną, o įsigaliojo 2016 m. sausio 7 d.;

6) Tarybos sprendimo Nr. TS-379 „Dėl Raseinių rajono tarybos 2015 m. rugsėjo 
24 d. sprendimo Nr. TS-291 „Dėl Rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskir-
ties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Tarybos sprendimo 
Nr. TS-381 „Dėl Raseinių rajono tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-64 „Dėl 
Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktuose nurodyta, kad „šis sprendimas įsi-
galioja 2016  m. sausio 1  d. ir yra skelbiamas Teisės aktų registre“. Tarybos sprendimai 
pasirašyti ir užregistruoti tik 2016 m. sausio 6 d., o įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.;

7) Tarybos sprendimo Nr.  TS-384 „Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medici-
nos pagalbos stoties mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 1 punktu buvo patvirtin-
ti VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų paslaugų įkainiai. 
Tarybos sprendimas buvo pasirašytas ir TAR užregistruotas 2016 m. sausio 6 dieną, o įsi-
galiojo 2016 m. sausio 7 d.;

8) Taryba sprendimo Nr. TS-289 „Dėl Raseinių kūno kultūros ir sporto centro di-
rektoriaus Egidijaus Zinkaus atleidimo“ 2 punktu nusprendė: „atleisti Egidijų Zinkų iš 
Raseinių kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigų, nutraukiant su juo neterminuo-
tą darbo sutartį nuo 2015 m. gruodžio 30 d. imtinai“, o 3.1. papunkčiu įgaliojo Raseinių 
rajono savivaldybės merą: „pasirašyti šalių susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo 
su Raseinių kūno kultūros sporto centro direktoriumi Egidijumi Zinkumi (susitarimas 
pridedamas) ir įforminti darbo sutarties nutraukimą“. Pagal Tarybos sprendimo 3.1. pa-
punktį, Taryba įgaliojo atsakovą pasirašyti šalių susitarimą dėl darbo sutarties nutrauki-
mo ir įforminti darbo sutarties nutraukimą. Tarybos sprendimas buvo pasirašytas ir pa-
skelbtas tik 2016 m. sausio 6 d.;

9) Tarybos sprendimo Nr. TS-391 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformalio-
jo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“  
3 punkte nustatyta, kad „šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 4 d.“. Tačiau spren-
dimas pasirašytas ir TAR užregistruotas tik 2016 m. sausio 6 d., o įsigaliojo 2016 m. sau-
sio 4 d.;

10) Taryba sprendimo Nr.  TS-394 „Dėl Raseinių vaikų globos namų teikiamos 
ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo“ 1 punktu nu-
sprendė: „patvirtinti Raseinių vaikų globos namų teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės 
socialinės globos paslaugų kainą nuo 2016  m. sausio 1  d.“. Tačiau Tarybos sprendimas 
pasirašytas ir TAR užregistruotas tik 2016 m. sausio 6 d., o įsigaliojo 2016 m. sausio 7 d.;

11) Taryba sprendimo Nr. TS-395 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje“ 1 punktu pa-
tvirtino „nuo 2016 m. sausio 1 d. didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, pareigybių skaičių Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje“, o 2 punktu pripažino „nuo 
2015 m. gruodžio 31 d. netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 
rugpjūčio 27  d. sprendimą Nr.  TS-246 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje patvirtinimo“. 
Tarybos sprendimas pasirašytas ir paskelbtas tik 2016 m. sausio 6 d.;

12) 2015  m. lapkričio 18  d. aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad „patvirti-
nus padidintą didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 
skaičių, Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje nuo 2016 m. sausio 1 d. bus padalinta jungtinė 
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priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje dabar ugdosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikai ir įsteigta atskira ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdysis tik ikimo-
kyklinio amžiaus vaikai“. Taryba sprendimu Nr. TS-396 „Dėl leidimo Raseinių r. Šiluvos 
gimnazijai nuo 2016  m. sausio 1  d. steigti 1 (vieną) ikimokyklinio ugdymo (3–6 metų 
vaikų) grupę“. Tačiau Tarybos sprendimas pasirašytas ir paskelbtas tik 2016  m. sausio 
6 d.;

13) Taryba sprendimo Nr.  TS-399 „Dėl mokymo lėšų paskirstymo ir naudojimo 
aprašo patvirtinimo“ 4 punktu nusprendė, kad „šis sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 
1 d.“. Tačiau Tarybos sprendimas buvo pasirašytas ir TAR užregistruotas tik 2016 m. sau-
sio 6 d., o įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.;

14) Tarybos sprendimas Nr. TS-367 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero pava-
duotojos Gitanos Rašimienės atleidimo iš pareigų slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio 
patvirtinimo“;

15) Tarybos sprendimas Nr.  TS-368 „Dėl slapto balsavimo rezultatų patvirtini-
mo ir Gitanos Rašimienės atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojo 
pareigų“.

9. Teigia, jog atsakovas 2015 m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdyje priimtus Tarybos 
sprendimus pasirašė tik 2016 m. sausio 6 d., o paskutinius du – tik 2016 m. sausio 11 d. 

10. Pažymi, jog teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas yra paskutinė teisėkūros 
stadija (Teisėkūros pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 4 p.). Tarybos priimti sprendimai įformi-
nami jų pasirašymo data, pasirašymas – sąlyga juos skelbti. Todėl neleistinas plečiamasis 
teisės normos, įpareigojančios merą pasirašyti tarybos priimtus sprendimus (Vietos savi-
valdos įstatymo 13 str. 13 p., 20 str. 2 d. 1 p.), aiškinimas, tokiu būdu, kad meras turi dis-
krecijos teisę pasirinkti tarybos sprendimų pasirašymo datą. Toks plečiamasis aiškinimas 
yra negalimas, kadangi subjektui, turinčiam įgaliojimus pasirašyti sprendimus (merui), 
dispozityviai sprendžiant, ar pasirašyti posėdyje priimtus sprendimas ir kada tai pada-
ryti, būtų įsiterpiama į savivaldybės tarybos kompetenciją. Tarybos sprendimus pasira-
šantis subjektas įgytų įgaliojimus, nenumatytus įstatyme, revizuoti tarybos sprendimus ir 
(ar) savarankiškai spręsti dėl jų įsigaliojimo. Tarybos sprendimų priėmimas yra vientisa 
procedūra, susidedanti iš tarybos posėdyje priimamo sprendimo ir jo pasirašymo, merui 
vykdant savo pareigą, t. y. pirmininkaujant posėdžiui. Tarybos priimtų sprendimų pasi-
rašymas yra mero pareigų atliekant visas jo pareigas sprendimo priėmimo metu tarybos 
posėdyje išdava ir tąsa. Be to, nuo teisės aktų pasirašymo ir paskelbimo dienos tiesiogiai 
priklauso savivaldybės tarybos priimtų teisės aktų (norminių ir individualių) įsigalioji-
mas, todėl privalo būti užtikrinta, kad teisės aktų įsigaliojimas sutaps su pačiuose teisės 
aktuose numatyta tam tikrų nuostatų taikymo (įsigaliojimo) data (Vietos savivaldos įsta-
tymo 21 str. 1 d., Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 str. 1 d., Tarybos 2015 m. kovo 26 d. 
sprendimu Nr. TS-134 patvirtinto Tarybos veiklos reglamento 24.2 ir 24.3 p.).

11. Teigia, jog atsakovo delsimas pasirašyti minėtus teisės aktus ne tik nulėmė vė-
lesnį šių teisės aktų skelbimą ir įsigaliojimą, tačiau ir prieštaravimą pačiuose teisės aktuose 
numatytam konkrečių Tarybos valią atitinkančių sprendimų taikymo (įsigaliojimo) mo-
mentui (pvz., Tarybos sprendimu Nr. TS-371 „Dėl Raseinių rajono 2016 metų viešųjų dar-
bų programos ir atliekamų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintos Raseinių rajono 
savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos 6 punkte įtvirtinta, kad „ši programa įgy-
vendinama nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. gruodžio 16 d.“. Tačiau nurodytas Tarybos 
sprendimas buvo pasirašytas, atitinkamai, TAR užregistruotas tik 2016 m. sausio 6 d.
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II.

12. Atsakovas Raseinių rajono savivaldybės narys – meras Algirdas Gricius pateikė 
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atsiliepimą, kuriame prašo visa apim-
timi atmesti pareiškėjo Raseinių rajono savivaldybės tarybos prašymą ir pateikti išvadą, 
kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras Algirdas Gricius 2015 m. gruo-
džio 15 d. vykusio Tarybos posėdžio metu, neteikdamas Tarybai svarstyti klausimo dėl 
Tarybos sprendimo projekto „Dėl Algimanto Mielinio atleidimo iš Raseinių rajono savi-
valdybės administracijos direktoriaus pareigų“ įtraukimo į papildomą Tarybos posėdžio 
darbotvarkę bei nedelsiant nepasirašydamas 2015  m. gruodžio 29  d. Tarybos posėdyje 
priimtų Tarybos sprendimų, nesulaužė priesaikos ir vykdė jam Vietos savivaldos įstatyme 
nustatytus įgaliojimus.

13. Atsiliepime atsakovas nurodo, jog yra įsitikinęs, kad savo veiksmais nesulaužė 
duotos priesaikos bei vykdė jam įstatymų numatytus įgaliojimus. 

14. Teigia, kad nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog posėdžiui pirmininkavęs meras 
privalėjo teikti Tarybai svarstyti klausimą dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo, 
tačiau to nepadarė, kas, pareiškėjo nuomone, apribojo įstatymu garantuojamą Tarybos 
išimtinę teisę spręsti dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo. Mano, jog vykdyda-
mas jam Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Vietos savivaldos įstatymo pavestas mero 
pareigas, jis privalo teikti Tarybai svarstyti ne bet kokius, o tik teisės aktų reikalavimus 
atitinkančius sprendimų projektus.

15. Paaiškina, jog vadovaujantis 2014 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
įstatymu Nr.  XII-967 (TAR, 2014, Nr.  2014-10138) dėl Lietuvos Respublikos vietos sa-
vivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 40, 42, 45, 
46 straipsnių pakeitimo ir papildymo 251 straipsniu, savivaldybės tarybos narys – me-
ras tapo renkamas tiesiogiai savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Šiuo metu galiojan-
ti Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo redakcija numato mero 
rinkimus vienmandatėje rinkimų apygardoje. Nauja merų rinkimų tvarka sudarė realią 
galimybę žmonėms daugiau įsitraukti į vietos valdžios sudarymą, spręsti, kaip bus orga-
nizuojamas savivaldybės darbas ir viešųjų paslaugų teikimas. Pasikeitus Vietos savival-
dos įstatymui, keitėsi ir mero funkcijos, tai yra, jei anksčiau meras buvo tik savivaldybės 
tarybos politinės daugumos lyderis, tai šiandien meras yra tiesiogiai išrinktas gyvento-
jų, todėl tai suteikia mero institucijai daugiau savarankiškumo, teisių, o kartu ir pareigų 
bei atsakomybės. Meras tapo atsakingu ne tik prieš savivaldybės tarybą, tačiau ir prieš 
jam pasitikėjimą suteikusius ir jį išrinkusius rinkėjus. Nurodo, jog 2015 m. savivaldybių 
merų rinkimuose Meras gavo 7 909 Raseinių rajono savivaldybės gyventojų balsus arba 
55,57  proc. visų rinkėjų balsų. Tokiu būdu dauguma Raseinių rajono savivaldybės rin-
kėjų išreiškė pasitikėjimą Meru tiek kaip asmenybe, tiek kaip politinės partijos nariu ir 
pavedė jam atstovauti Raseinių rajono savivaldybės gyventojų interesams vykdant vietos 
savivaldą. Mero institucija po tiesioginių mero rinkimų įvedimo įgavo naujų atsakomy-
bių ir kompetencijų. Pagal galiojančią Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 punkto 
redakciją, meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo ir savival-
dybės veiklą. Taigi šiuo metu meras privalo atsiskaityti ir už savivaldybės, ir už savo, kaip 
mero, veiklą.

16. Išdėsto, jog Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje yra nurodyta, 
kad savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais  
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merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, sa-
vivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos 
posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateik-
ti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai registruojami reglamento nustatyta 
tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės 
interneto svetainėje.

17. Tuo tarpu Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio „Mero, mero pavaduo-
tojo įgaliojimai“ 1 dalis nustato, kad meras yra atskaitingas ne tik savivaldybės tarybai, 
tačiau ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Pagal Vietos savivaldos įstatymo  
20 straipsnio 2 dalies 1 punktą, meras planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir 
sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos spren-
dimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordi-
nuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos 
sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. Vietos savivaldos įstatymo 
20 straipsnio 3 dalies 5 punktas savo ruožtu įtvirtina, jog būtų tobulinamas savivaldybės 
tarybos sprendimų priėmimas ir savivaldybės tarybos komitetų veikla.

18. Teigia, jog paminėtų Vietos savivaldos įstatymo teisės normų sisteminė analizė 
leidžia daryti išvadą, kad meras yra atsakingas už tinkamų ir teisėtų Tarybos sprendimų 
projektų parengimą, o už tokios savo pareigos nevykdymą jis atsakytų ne tik prieš su-
bjektus, kuriems skirti galimai netinkamai parengti ir (ar) neteisėti Tarybos sprendimų 
projektai, tačiau ir prieš bendruomenę, kuri ir išrinko merą į pareigas. Priduria, jog ši 
mero pareiga yra detalizuota 2015  m. kovo 26  d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr.  TS-134 patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos regla-
mento (toliau – ir Reglamentas) 21.2.1. ir 21.2.25 papunkčiuose.

19. Išdėsto, jog 2015  m. gruodžio 14  d. penkiolikai Raseinių rajono savivaldy-
bės tarybos narių Tarybos sekretoriate įregistravus Tarybos sprendimo „Dėl Algimanto 
Mielinio atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ 
projektą, Tarybos sekretoriato vedėja derinimo pastabose nurodė, kad „projektas nede-
rintas su kalbos tvarkytoja ir teisininke, o tai prieštarauja tarybos veiklos reglamentui“. 
Reglamento 35.1. papunktis aiškiai nurodo, kad teikiamą Tarybos sprendimo projektą šia 
eilės tvarka turi derinti jo iniciatoriai ir (ar) projekto rengėjas, vyriausiasis specialistas, 
atliekantis kalbos tvarkytojo funkcijas, atitinkamo padalinio skyriaus vedėjas, atitinkamo 
departamento direktorius, vyriausiasis specialistas, administracijos direktorius. Mero, 
Kolegijos, komitetų, komisijų, Tarybos narių frakcijų ir grupių, atskirų Tarybos narių, 
Sekretoriato ar savivaldybės kontrolieriaus inicijuotus projektus juristas privalo vizuoti 
(nepriklausomai su teigiama ar neigiama išvada) per tris darbo dienas nuo jų pateikimo. 
Alternatyvius projektus juristas turi vizuoti iki svarstymo Tarybos posėdyje.

20. Nurodo, jog susiklosčius minėtoms aplinkybėms, Meras, būdamas tiesiogiai at-
sakingu už Tarybai teikiamų svarstyti Tarybos sprendimų projektų teisėtumą, kreipėsi į 
savo teisininkus su prašymu skubos tvarka įvertinti minėto Tarybos sprendimo projekto 
dėl administracijos direktoriaus atleidimo teisėtumą. Tą pačią dieną, t. y. 2016 m. gruo-
džio 14  d., Merui buvo surašyta ir pateikta teisinė nuomonė, kurioje, be kita ko, buvo 
nurodyta, jog Tarybos sprendimo projekto dėl administracijos direktoriaus atleidimo  
3 punktu Taryba nuspręstų: „pavesti Raseinių rajono savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojui Jonui Kurlavičiui atlikti Raseinių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus funkcijas, kol naujai paskirtas Raseinių rajono savivaldybės  
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administracijos direktorius pradės eiti pareigas“. Tačiau Vietos savivaldos įstatymo 
16  straipsnio 2  dalies 9 punkte nustatyta, kad savivaldybės tarybos kompetencijoje yra 
savivaldybės administracijos direktoriaus priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų, spren-
dimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas. Teisinėje 
nuomonėje nurodyta, kad remiantis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, 
savivaldybės taryba skiria administracijos direktorių pagal savivaldybės mero teikiamą 
administracijos direktoriaus kandidatūrą. Taigi pagal galiojantį reguliavimą administra-
cijos direktoriaus kandidatūros teikimas yra mero prerogatyva, o savivaldybės taryba gali 
skirti arba neskirti mero siūlomų kandidatūrų.

21. Pabrėžia, jog teisinėje nuomonėje buvo aiškiai išdėstyta, kad Vietos savivaldos 
įstatymas nenumato teisės savivaldybės tarybos nariui ar savivaldybės tarybos narių gru-
pei teikti savivaldybės tarybai administracijos direktoriaus kandidatūrą. Teisininkai taip 
pat išaiškino, kad pavedimo eiti administracijos direktoriaus pareigas arba atlikti admi-
nistracijos direktoriaus funkcijas teisinis pagrindas nustatytas Vietos savivaldos įstatymo 
13 straipsnio 3 dalies 3 punkte, pagal kurį pirmajame išrinktos naujos savivaldybės ta-
rybos posėdyje priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (di-
rektoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi įgaliojimų laikas, ir pavedimo 
savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pa-
vaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės 
administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos 
direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai, ir Vietos savivaldos įstatymo 
29 straipsnio 5 dalyje, pagal kurią tais atvejais, jeigu savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojo pareigybė nesteigiama, savivaldybės administracijos direktoriaus 
atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo 
pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos teisės aktų nustatyta tvarka pavedamos atlikti 
kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui. Taigi, pasak teisininkų, Vietos 
savivaldos įstatyme tiesiogiai nėra numatyta, kad atleidus administracijos direktorių ne-
pasibaigus jo įgaliojimų laikui turi būti pavedama vykdyti administracijos direktoriaus 
funkcijas kitam administracijos valstybės tarnautojui.

22. Teisinėje nuomonėje taip pat išaiškinta, kad savivaldybės administracijos di-
rektorius yra savivaldybės vykdomoji institucija, įstaigos vadovas ir viešojo administra-
vimo subjektas, pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui 
(Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 1 ir 2 d.), todėl administracijos direktoriaus pareigos 
turi būti užimtos, išskyrus Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punkte nu-
rodytą atvejį, bei vykdomos jo funkcijos. 

23. Galiausiai teisininkai nurodė, kad minėtos Vietos savivaldos įstatymo nuos-
tatos suponuoja, kad tais atvejais, kai atleidžiamas iš pareigų administracijos direkto-
rius nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, savivaldybės tarybos turi būti svarstomas klausi-
mas dėl administracijos direktoriaus kandidatūros ir jo skyrimo. Todėl remiantis Vietos  
savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, penkiolikai Raseinių rajono savival-
dybės tarybos narių teikiant Tarybos sprendimo dėl administracijos direktoriaus atleidi-
mo projektą, 3-ajame jo punkte turėjo būti siūloma priimti sprendimą ne dėl adminis-
tracijos direktoriaus laikino pavadavimo, o dėl kito administracijos direktoriaus skyrimo, 
prieš tai gavus mero teikimą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūros.

24. Teigia, jog šios teisinės nuomonės motyvus, argumentus bei išaiškinimus 
Meras nedelsiant persiuntė ir su jais supažindino visus Tarybos narius. Tarybos nariai, 
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supažindinti su teisininkų pateiktais argumentais dėl Tarybos sprendimo dėl adminis-
tracijos direktoriaus atleidimo projekto 3 punkto neteisėtumo ir negalėjimo jo įtraukti į 
2015 m. gruodžio 15 d. Tarybos posėdžio pagrindinę darbotvarkę (Vietos savivaldos įsta-
tymo 13 str. 7 d., Reglamento 31.6 p.), vienbalsiai („už“ – 25 nariai) nubalsavo už pagrin-
dinės darbotvarkės patvirtinimą.

25. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išplėtotais vie-
šosios teisės principais „draudžiama viskas, kas nėra tiesiogiai leidžiama“ bei išaiškini-
mu, jog viešojoje teisėje galioja plečiamojo viešosios teisės normų aiškinimo ribojimas 
bei teigia, jog konkrečiu atveju Meras negalėjo traukti į darbotvarkę Tarybos sprendimo 
projekto, neatitinkančio vietos savivaldos teisinio reguliavimo.

26. Daro išvadą, jog parengtas Tarybos sprendimo projektas „Dėl Algimanto 
Mielinio atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ 
neatitiko galiojančių teisės aktų reikalavimų, kadangi Taryba nebuvo gavusi Mero siūly-
mo (sutikimo) dėl administracijos direktoriaus kandidatūros, todėl ji neturėjo diskrecijos 
teisės pati ar per savo narius siūlyti ir pavesti administracijos direktoriaus pareigas eiti 
Tarybos sprendimo projekte nurodytam asmeniui. Tokio neteisėto sprendimo projekto 
traukimas į darbotvarkę, kuris sudarytų prielaidas kitiems neteisėtiems Tarybos sprendi-
mams priimti, reikštų ir Mero priesaikos sulaužymą ir Raseinių rajono savivaldybės teri-
torijos gyventojų teisių ir interesų pažeidimą. 

27. Meras savo atsiliepime taip pat įvardija procedūrinį negalėjimą įtraukti 
Tarybos sprendimo „Dėl Algimanto Mielinio atleidimo iš Raseinių rajono savivaldy-
bės administracijos direktoriaus pareigų“ projekto svarstymą į Tarybos posėdžio dar-
botvarkę. Šiuo aspektu remiasi Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 
Reglamento 31.6 ir 31.8 papunkčiais ir teigia, jog įstatymais nėra numatyta galimybė sa-
vivaldybės tarybai galutinai nuspręsti dėl Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 da-
lies pagrindu teikiamų sprendimo projektų įtraukimo į darbotvarkę ir tai palikta spręsti 
tarybos posėdžius organizuojančiam merui. Minėta, jog Tarybos nariai, supažindinti su 
Mero teisininkų pateiktais argumentais dėl Tarybos sprendimo dėl administracijos direk-
toriaus atleidimo projekto 3 punkto neteisėtumo ir negalėjimo jo įtraukti į 2015 m. gruo-
džio 15 d. Tarybos posėdžio pagrindinę darbotvarkę, vienbalsiai („už“ – 25 nariai) nu-
balsavo už pagrindinės darbotvarkės patvirtinimą. Tačiau po pagrindinės darbotvarkės 
patvirtinimo, vėl kilo diskusijos dėl balsavimo penkiolikos Raseinių rajono savivaldy-
bės tarybos narių įregistruoto Tarybos sprendimo „Dėl Algimanto Mielinio atleidimo iš 
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ projekto klausimu. 
Buvo siūloma jį įtraukti į papildomą darbotvarkę. Meras dar kartą išdėstė poziciją, kad 
šio netinkamai parengto ir neteisėto Tarybos sprendimo projekto svarstymo klausimo į 
papildomą darbotvarkę neįtrauks. Tuomet penkiolika naujosios valdančiosios daugumos 
Tarybos narių paliko posėdžių salę ir posėdis netekus kvorumo baigėsi. 

28. Mero manymu, po to, kai buvo išspręstas klausimas dėl Tarybos sprendimo 
„Dėl Algimanto Mielinio atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pareigų“ projekto neįtraukimo į 2015 m. gruodžio 15 d. posėdžio darbotvar-
kę ir už tai vienbalsiai nubalsavo visi 25 Tarybos nariai, patvirtindami 2015 m. gruodžio 
15 d. posėdžio pagrindinę darbotvarkę, iš esmės klausimas jau buvo išspręstas ir pakar-
totinai toks klausimas keliamas negalėjo būti, kadangi tokios teisės Tarybai nenumato nei 
Vietos savivaldos įstatymas, nei Reglamentas. 
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29. Dėl Mero įstatymų suteiktų įgaliojimų nevykdymo – delsimo pasirašy-
ti Tarybos priimtus sprendimus – nurodo, jog nesutinka su pareiškėjo prašyme pateikti 
išvadą minimais argumentais, nes joks Lietuvos Respublikos teisės aktas nenustato jam 
pareigos Tarybos sprendimus pasirašyti nedelsiant, t. y. tą pačią dieną, kadangi toks re-
glamentavimas arba galiojančių teisės aktų normų aiškinimas pažeistų protingumo, raci-
onalumo ir teisingumo principus.

30. Išdėsto, jog pareiškėjas nutyli tai, kad 2011 m. liepos 19 d. Raseinių rajono sa-
vivaldybės tarybos sprendimu Nr.  (1.1)TS-105 buvo nuspręsta nuo 2011  m. rugpjūčio 
1  d. sudaryti Raseinių rajono savivaldybės tarybos sekretoriatą (toliau – ir Tarybos se-
kretoriatas), patvirtinti Tarybos sekretoriato pareigybių skaičių – 2, bei pavesti rajono 
savivaldybės merui Remigijui Ačui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti Tarybos se-
kretoriato nuostatus, priimti ir atleisti sekretoriato darbuotojus, nustatyti jiems darbo už-
mokestį, tvirtinti pareigybių aprašymus. 2011 m. liepos 19 d. Raseinių rajono savivaldy-
bės mero potvarkiu Nr. (2.9)MP-7 buvo patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 
sekretoriato vedėjos ir referento (-ės) pareigybių aprašymai. 2013 m. spalio 31 d. Tarybos 
sprendimu Nr. (1.1)TS-410 buvo nuspręsta pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 
2011 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-105 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tary-
bos sekretoriato sudarymo“ 2  punktą ir patvirtinti Tarybos sekretoriate šias 2 pareigy-
bes: vedėjas ir referentas. Tuo tarpu 2014 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimu Nr. (1.1)TS-
25 buvo nuspręsta patvirtinti dar vieną Tarybos sekretoriato pareigybę – Mero patarėją. 
Mero patarėjo pareigybė šiuo metu Raseinių rajono savivaldybėje nėra užimta. 

31. Pažymi, jog Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 17 dalis numato, kad sa-
vivaldybės tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat Tarybos spren-
dimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl Tarybos sprendimų projektams rengti 
mero siūlymu gali būti steigiamas Tarybos ir mero sekretoriatas. Reglamento 20.10 pa-
punktis minėtąją įstatymo nuostatą atkartoja, o Reglamento 11.3 papunktis numato, jog 
pirmajam ir kitiems išrinktos naujos Tarybos posėdžiams, iki prisieks tarybos nariai, 
pirmininkauja 11.1  punkte nustatyti asmenys, sekretoriauja – Sekretoriato darbuotojai. 
Reglamento 34.1 papunktis savo ruožtu įtvirtina, jog Tarybos posėdžiai yra protokoluo-
jami, o protokolus rašo ir skelbia Sekretoriatas. Tarybos posėdžių protokolus ir Tarybos 
sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar ki-
tas tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti Tarybos sekretorius ir pro-
tokolą rašęs Sekretoriato darbuotojas, o jeigu jo nėra – mero paskirtas politinio (asme-
ninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus 
(kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis 
savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį. Reglamento 34.2. papunktis numato, 
kad protokole išvardijami svarstyti klausimai, kalbėtojai, priimti sprendimai ir dokumen-
tai, balsavimų rezultatai. Protokolo dėstomojoje dalyje (svarstymo eigos) tekstas gali būti 
glaustas ar išsamus, bet privalo atspindėti pagrindinį pranešimą (jeigu nepridedamas), 
kitų kalbėjusių pavardes ir trumpą kalbos turinį, klausimus ir atsakymus. Prie protokolo 
pridedami priimtų sprendimų, pranešimų, pasisakymų (jei pateikiami) ir dokumentų pil-
ni tekstai ir papildoma medžiaga: Tarybos narių registracijos duomenys, balsavimų lapai. 
Tarybos narių pareiškimai ir kita. Pagal Reglamento 34.9. papunktį, Tarybos, Kolegijos, 
komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolai turi būti surašomi per 5 darbo die-
nas. Tuo tarpu pagal Reglamento 35.8. papunktį, už teisės aktų projektų tvarkymą, re-
gistravimą ir skelbimą atsakingas Tarybos sekretoriatas bei Raseinių rajono savivaldybės 
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administracija. Reglamento 24.2.  papunktyje nurodoma, kad savivaldybės atstovauja-
mosios ir vykdomosios institucijų bei mero priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą 
dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiuose teisės aktuose nenu-
statyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Visi Savivaldybės norminiai ir individualūs teisės ak-
tai skelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu: www.raseiniai.lt. Už teisės aktų 
skelbimą yra atsakinga Raseinių rajono savivaldybės administracija ir Tarybos sekreto-
riatas. Pagal Reglamento 34.5. papunktį, Meras (Tarybos posėdžio pirmininkas), pasi-
rašęs sprendimą ar dokumentą, perduoda jį Sekretoriatui paskelbti. Pagal Reglamento 
34.6. papunktį, priimti Tarybos sprendimai registruojami dokumentų valdymo sistemos 
aprašo nustatyta tvarka ir pateikiami vykdytojams, o pagal 43.2 papunktį, visi sprendi-
mai registruojami Sekretoriate teisės aktų nustatyta tvarka. Paminėtinas ir Reglamento 
31.5.  papunktis, kuris teigia, kad sprendimų projektus į dokumentų valdymo sistemą 
įkelia ir tvarko Sekretoriatas, savivaldybės kontrolierius ir savivaldybės administracijos 
direktorius. 

32. Atsižvelgdamas į pirmiau paminėtąjį reguliavimą, daro išvadą, jog už visus 
veiksmus dėl Tarybos sprendimų projektų įregistravimo, Tarybos narių balsų dėl pritari-
mo (nepritarimo) projektams užfiksavimo, Tarybos posėdžio protokolo surašymo ir pasi-
rašymo, Tarybos sprendimų galutinių redakcijų parengimo ir kitų veiksmų, būtinų atlikti 
iki Mero pasirašymo, atlikimą atsakingas yra Tarybos sekretoriatas.

33. Remiasi Reglamento 36.5 ir 36.6 papunkčiais bei nurodo, jog šiose nuostatose 
išdėstytos Tarybos teisės reiškia, jog ne visais atvejais Sekretoriato prieš Tarybos posėdį 
gauti ar parengti Tarybos sprendimų projektai yra galutinės redakcijos, kurias jau gali-
ma teikti Merui pasirašyti, todėl dažnu atveju tenka sprendimų projektus koreguoti pa-
gal faktiškai Tarybos posėdžio metu susiklosčiusią situaciją. Akivaizdu ir tai, kad Tarybos 
sprendimų projektai prieš teikiant juos pasirašymui turi būti suderinti ir su Tarybos po-
sėdžio protokolu. Todėl natūralu, kad Tarybos sprendimų paruošimas jų pasirašymui už-
trunka daugiau nei dieną, kaip tą klaidingai bando įteigti pareiškėjas. 

34. Išdėsto, jog 2015  m. gruodžio 29  d. Tarybos posėdis užsitęsė net 9 valandas 
iki pat 20 val. 15 min., t. y. nebuvo užbaigtas per Tarybos sekretoriato darbuotojų dar-
bo valandas. 2015 m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdžio ir jame nagrinėtų klausimų sudė-
tingumą bei komplikuotą 2015 m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdžio protokolo surašymą 
patvirtina ne tik Tarybos narių nuomonių išsiskyrimas daugeliu klausimų, net tik prašy-
mas nušalinti posėdžio sekretorę, tačiau ir Vyriausybės atstovės Kauno apskrityje dalyva-
vimas šiame posėdyje. 2015 m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdžio protokolas surašytas per  
28 puslapius, o tai taip pat patvirtina, jog jį surašyti iki kitos dienos (2015 m. gruodžio 
30  d.) likus 3  val. 45  min. nebuvo galimybių. Pažymėtina ir tai, kad 2015  m. gruodžio 
29 d. Tarybos posėdyje buvo svarstyta daug klausimų, buvo daroma daug taisymų spren-
dimų projektuose, svarstomi labai reikšmingi klausimai, pvz., biudžeto tikslinimas, admi-
nistracijos direktoriaus atleidimas ir pan. Tarybos sekretoriato darbuotojai ir taip dėjo 
visas pastangas, kad 2015 m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdyje priimti sprendimai būtų 
kaip galima greičiau įteisinti – dirbo šventiniu laikotarpiu ir po darbo valandų. Tik tokie 
jų veiksmai ir leido nepažeisti Reglamento bei protokolą surašyti per 5 darbo dienas. 

35. Pažymi, jog remiantis Reglamento 34.9. papunkčiu, Tarybos sekretoriatas šį 
2015  m.  gruodžio29  d. Tarybos posėdžio protokolą galėjo surašyti per 5 darbo dienas, 
t. y. iki 2016 m. sausio 6 d. Būtent šią dieną protokolas ir buvo baigtas surašyti, o jį pa-
sirašė net keturi asmenys. Tokiais savo veiksmais Tarybos sekretoriatas jokių teisės aktų 
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pažeidimų nepadarė, todėl 2015  m. gruodžio 29  d. Tarybos posėdžio protokolo, pagal 
kurį rengiami, o vėliau ir pasirašomi 2015 m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdžio sprendi-
mų projektai, surašymo data niekaip negali sukelti Merui neigiamų teisinių pasekmių ir 
reikšti, kad jis pažeidė tam tikras Vietos savivaldos įstatymo nuostatas.

36. Akcentuoja, jog jokia Vietos savivaldos įstatymo norma tiesiogiai nenumato 
pareigos merui pasirašyti Tarybos sprendimus jų priėmimo dieną, todėl teigti, kad Meras 
pažeidė įstatymų reikalavimus ir taip sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė įstatymuose jam 
numatytų pareigų būtų neteisėta ir nepagrįsta. Tuo tarpu pritarus pareiškėjo teiginiui, 
jog teisės normos įpareigoja Merą besąlygiškai pasirašyti visus Tarybos priimtus spren-
dimus nedelsiant, būtų prasilenkta su sveika logika, teisingumo ir protingumo kriterijais, 
nes to nebūtų įmanoma įgyvendinti fiziškai. Toks aiškinimas taip pat suteiktų galimybę, 
remiantis būsimu teismo sprendimu, pradėti įgaliojimų netekimo procedūras ir kitiems 
savivaldybių merams, nepasirašiusiems tarybos sprendimo tą pačią dieną, kai vyko tary-
bos posėdis, jei tą nuspręstų daryti valdančioji dauguma. Tokia situacija aiškiai iškreiptų 
įstatymų leidėjo tikslus, kurių buvo siekiama tiesioginiais merų rinkimais.

37. Priduria, jog pagal naująją Vietos savivaldos įstatymo redakciją Meras įgavo vis 
daugiau pareigų, susijusių su savivaldybės ūkio reikalais, todėl Meras privalo ne tik orga-
nizuoti ir vadovauti Tarybos posėdžiams, tačiau ir spręsti daugelį savivaldybės įmonių, 
viešųjų įstaigų ir kitų subjektų, teikiančių viešojo administravimo paslaugas, klausimų. 
Meras taip pat yra savivaldybę reprezentuojantis asmuo. Todėl jo darbotvarkė šventiniu 
laikotarpiu yra ypač užimta. Taigi visiškai normalu ir suprantama, kad 44-ių Tarybos 
sprendimų projektų, pateiktų Merui pasirašyti, peržiūrėjimas, sutikrinimas ir pasirašy-
mas gali užimti ilgiau nei vieną dieną. 

38. Pažymi ir tai, jog Tarybos sprendimas Nr. TS-367 „Dėl Raseinių rajono savi-
valdybės mero pavaduotojos Gitanos Rašimienės atleidimo iš pareigų slapto balsavimo 
biuletenio pavyzdžio patvirtinimo“ ir Tarybos sprendimas Nr. TS-368 „Dėl slapto balsa-
vimo rezultatų patvirtinimo ir Gitanos Rašimienės atleidimo iš Raseinių rajono savival-
dybės mero pavaduotojo pareigų“ buvo pasirašyti 2016 m. sausio 11 d., kadangi iš spren-
dimų turinio Merui tapo neaišku nuo kurios datos yra laikoma, jog mero pavaduotoja 
Gitana Rašimienė atleidžiama, o tai buvo svarbu, nes šiais sprendimais buvo nuspręsta ir 
išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei darbo užmokestį už iki atleidimo 
dienos išdirbtą laiką. Todėl 2015  m.  gruodžio  31  d. raštu Meras kreipėsi į Vyriausybės 
atstovę Kauno apskrityje su prašymu išaiškinti, ar jis privalo pasirašyti tokį Tarybos 
sprendimą ir kokia data turi būti laikoma Gitanos Rašimienės atleidimo iš užimamų 
pareigų data. Šias aplinkybes išsiaiškinus buvo pasirašyti Tarybos sprendimai Nr. TS-367  
ir TS-368, o taip pat teisės aktų nustatyta tvarka įteisintas Raseinių rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojos Gitanos Rašimienės atleidimas iš pareigų ir jai mokėtinų sumų 
išmokėjimas.

39. Taigi, vėliau pasirašydamas ir pastaruosius du Tarybos sprendimus, Meras 
duotos priesaikos nesulaužė ir vykdė įstatymuose jam nustatytas pareigas, kadangi buvo 
atidus, rūpestingas bei siekė tiksliai išsiaiškinti tokio svarbaus Raseinių rajono savivaldy-
bei klausimo sprendimo įgyvendinimo būdus, tokiu būdu išvengiant galimos žalos pada-
rymo (pvz., tuo atveju, jei Gitana Rašimienė nuginčytų jos atleidimo iš užimamų pareigų 
faktą). Dėl tokių Mero veiksmų jokia žala Raseinių rajono savivaldybei padaryta nebuvo. 
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

40. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo 
pateiktas prašymas pateikti išvadą, ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras 
Algirdas Gricius sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme nustatytų 
įgaliojimų.

41. Šį prašymą, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 7 da-
limi ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)  
15 straipsnio 1 dalies 14 punktu, 20 straipsnio 3 dalimi ir 1171–1173 straipsniais, Raseinių 
rajono savivaldybės tarybos vardu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pa-
sirašė ir pateikė Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Steponas Nacius. Prašyme, 
be kita ko, nurodytas šio asmens įgaliojimų pagrindas – Raseinių rajono savivaldybės ta-
rybos 2016 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. TS-103 „Dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą“.

42. Atsižvelgdama į šią aplinkybę, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia laiko es-
minga pasisakyti dėl savivaldybių tarybų prašymų pateikti išvadą padavimo tvarkos ir 
patikrinti, ar prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė subjektas, 
turintis teisę tą daryti. 

43. Pažymėtina, jog kompetencija Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
nagrinėti savivaldybių tarybų prašymus ir teikti išvadas, ar savivaldybės tarybos narys, 
savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, su-
laužė priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustatytų įgalioji-
mų, buvo suteikta 2014 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų tei-
senos įstatymo Nr. VIII-1029 15, 20, 40, 43, 44, 46, 153 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 
papildymo šešioliktuoju-1 skirsniu įstatymu Nr.  XII-1507 (toliau – ir Pakeitimo įstaty-
mas), kuris įsigaliojo 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimuose išrinktoms savivaldybių 
taryboms susirinkus į pirmąjį posėdį. Pagal viešai prieinamus, Lietuvos Respublikos vy-
riausiosios rinkimų komisijos pateiktus duomenis, pirmieji tokie naujai išrinktų savival-
dybių tarybų posėdžiai įvyko 2015 m. balandžio 7–22 dienomis.

44. Minėtuoju Pakeitimo įstatymu ABTĮ taip pat buvo papildytas šešioliktuo-
ju1 skirsniu, reglamentuojančiu procesinius prašymų pateikti išvadą ir jų nagrinėjimo 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme aspektus. Atitinkami pakeitimai, su-
siję su naująja savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgalio-
jimų netekimo procedūra, viena iš kurios dalių yra kreipimasis į Lietuvos vyriausią-
jį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, buvo padaryti ir Vietos savivaldos 
įstatyme. Būtent – 2014 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
Nr. I-533 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 40, 42, 45, 46 straipsnių pakei-
timo ir Įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymu Nr. XII-967 Vietos savivaldos įsta-
tymas buvo papildytas 251 straipsniu, reglamentuojančiu savivaldybės tarybos nario ar 
savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo savivaldybės tarybos sprendimu 
procedūrą.

45. Minėta, jog pagal Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui papildo-
mą kompetenciją suteikusias teisės normas – ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 14 punktą ir  
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20 straipsnio 3  dalį – šiam teismui buvo pavesta nagrinėti būtent savivaldybės tarybos 
prašymus pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – 
meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė 
(prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

46. ABTĮ 1171 straipsnio 1 dalis savo ruožtu inter alia numato, jog tokį prašymą 
pateikti išvadą paduoda savivaldybės taryba Vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka. 
Taigi tiek kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui suteikiančio-
se (ABTĮ 15 str. 1 d. 14 p. ir 20 str. 3 d.), tiek prašymų pateikti išvadą padavimo tvarką 
apibrėžiančiose (Vietos savivaldos įstatymo 251  str.) nuostatose savivaldybės taryba yra 
vienintelis įstatymo tiesiogiai įvardijamas subjektas, turintis teisę paduoti minėtojo pobū-
džio prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 

47. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tokią išvadą pagrindžia ir tolesnių, na-
grinėjamos bylos baigčiai reikšmingų, teisės nuostatų sisteminis aiškinimas. Antai, ABTĮ 
1172 straipsnio 4 dalis inter alia numato, jog prašymą pateikti išvadą Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas nagrinėja apie teismo posėdį pranešęs prašymą padavusiai savi-
valdybės tarybai ir savivaldybės tarybos nariui, savivaldybės tarybos nariui – merui, dėl 
kurių įgaliojimų netekimo pradėta ši procedūra. 

48. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio, į kurį nukreipia pirmiau minė-
ta ABTĮ 1171  straipsnio 1 dalis, antraštinė dalis savo ruožtu savivaldybės tarybos nario 
ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimą sieja su savivaldybės tarybos 
sprendimu. Tai, jog savivaldybės taryba yra subjektas, kuriam suteikta teisė įgyvendin-
ti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimą, 
patvirtina ir visos tolesnės minėtojo straipsnio struktūrinės dalys, reglamentuojančios 
konkrečius įgaliojimų netekimo procedūros etapus. Antai, Vietos savivaldos įstatymo  
251 straipsnio 1 dalis numato, jog būtent savivaldybės taryba taiko savo sprendimu sa-
vivaldybės tarybos nariams ar savivaldybės tarybos nariui – merui įgaliojimų netekimo 
procedūrą. Tolesnės šio straipsnio nuostatos įtvirtina, jog būtent savivaldybės taryba pri-
ima ne mažesnės kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupės teikimą pradėti minėtąją 
procedūrą (Vietos savivaldos įstatymo 251 str. 2 d.), būtent ji priima sprendimą sudary-
ti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti 
išvadą (Vietos savivaldos įstatymo 251  str. 6  d.) bei apsvarsčiusi šios komisijos pateiktą 
išvadą būtent savivaldybės taryba, be kita ko, gali kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį adminis-
tracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės 
tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė (prašyme nurodytų) jam šiame 
ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų (Vietos savivaldos įstatymo 251 str. 7 d. 1 p.). 

49. Taigi, kaip minėta pirmiau, vertinant šias nuostatas sistemiškai, išplėstinei tei-
sėjų kolegijai nelieka abejonių, jog savivaldybės taryba yra subjektas, atsakingas už savi-
valdybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūros įgyvendinimą. Į šį įgy-
vendinimą, kaip vienas iš procedūros etapų, patenka ir kreipimasis į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys ar savi-
valdybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir nevykdė jam įstatymuose numatytų 
įgaliojimų. Todėl šis kreipimasis, atsižvelgiant į pirmiau paminėtųjų nuostatų visumą turi 
būti įformintas savivaldybės tarybos sprendimu, o ne įgaliojant prašymą Lietuvos vyriau-
siajam administraciniam teismui pateikti pasirašyti ir pateikti atskirus savivaldybės tary-
bos narius.



551

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

50. Minėtosios išvados, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nepaneigia ir Vietos 
savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalis, įtvirtinanti, jog savivaldybės taryba, nuspren-
dusi kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašymą šiam teismui pateikia 
ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrin-
dų paaiškėjimo dienos ir paskiria savivaldybės tarybos narį (narius), kuris (kurie) ats-
tovaus savivaldybės tarybai teisme nagrinėjant šį prašymą. Iš šios teisės normos lingvis-
tinės ir loginės konstrukcijos („savivaldybės taryba <...> prašymą teismui <...> pateikia 
ir paskiria <...>“) matyti, jog savivaldybės taryba gali paskirti savivaldybės tarybos narį 
(narius) atstovauti teisme nagrinėjant prašymą pateikti išvadą, tačiau tai nepaneigia jos 
išimtinės teisės šį prašymą teismui pateikti. Taigi šia nuostata yra sukuriama teisinė ga-
limybė pavieniams savivaldybės tarybos nariams atstovauti savivaldybės tarybos intere-
sams teisminio nagrinėjimo metu, tačiau ne įgalioti (pavesti) juos (jiems) už savivaldybės 
tarybą kreiptis su prašymu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados patei-
kimo. Šią teisę, kaip minėta pirmiau, turi įgyvendinti pati savivaldybės taryba priimdama 
sprendimą, vadovaudamasi aktualiame savivaldybės tarybos veiklos reglamente numaty-
tais reikalavimais. 

51. Pastebėtina ir tai, jog aiškinant Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalį 
plečiamai ir teigiant, jog ši nuostata vis dėlto nedraudžia atskiriems savivaldybės tarybos 
nariams būti įgaliotiems pateikti prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teis-
mui ne tik būtų paneigta savivaldybės teisė tą padaryti pačiai savo sprendimu bei pir-
miau aptarta sisteminė įgaliojimų netekimo procedūros raison d‘être (pranc. – buvimo 
pagrindas, prasmė), bet ir susidarytų teisinėje valstybėje netoleruotina situacija, kuo-
met pasikeitus savivaldybės tarybos daugumai ir (ar) kitu būdu išsiskyrus savivaldybės 
tarybos, kaip savivaldos teisę įgyvendinančios institucijos, ir į teismą įgaliotojo kreiptis 
atskiro savivaldybės tarybos nario (narių) politiniams interesams, galėtų nesutapti savi-
valdybės tarybos ir minėtųjų subjektų valia dėl politinės atsakomybės klausimo, taikant 
įgaliojimų netekimo procedūrą. Juolab jog, kaip matyti ir iš konkrečios bylos duomenų, 
nors Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016  m. kovo 10  d. sprendimu Nr.  TS-103 
savivaldybės tarybos narys Steponas Nacius ir buvo įgaliotas parengti Lietuvos vyriau-
siajam administraciniam teismui prašymą pagal anksčiau pateiktą Raseinių rajono savi-
valdybės tarybos komisijos išvadą, galutinė teisė jį pasirašyti ir pateikti buvo palikta ne 
savivaldybės tarybai, bet būtent jam.

52. Panašiais reikalavimais, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, mutatis mutan-
dis yra susaistytas ir politinės atsakomybės institutas, t. y. apkaltos procesas, konstitucinė-
je justicijoje. Konstitucijos 74 straipsnis, reglamentuojantis apkaltą, inter alia numato, jog 
apkaltos proceso tvarką nustato Seimo statutas. Seimo statutas įtvirtina, jog tiek apkaltos 
proceso nutraukimas (Seimo statuto 238 str.), tiek apkaltos proceso pradėjimas ir atitin-
kamas kreipimasis į Konstitucinį Teismą išvados (Seimo statuto 239 str.) vyksta Seimui 
posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma priėmus nutarimą. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo įstatymo 76 straipsnis savo ruožtu taip pat inter alia įtvirtina, jog 
Seimo paklausimas gali būti išdėstytas nutarime. Kitais atvejais prie paklausimo turi 
būti pridėtas Seimo nutarimas dėl paklausimo patvirtinimo. Taigi iš šių nuostatų maty-
ti, jog dėl išvados apkaltos procese teikimo į Konstitucinį Teismą Seimas gali kreiptis iš 
esmės vieninteliu būdu, t.  y. nutarimu. Galimybės šio reikalavimo nepaisyti ar kreiptis 
į Konstitucinį Teismą įgalioti (pavesti) atskiriems Seimo nariams ar jų grupei apkaltos 
procesą apibrėžiančiame teisiniame reguliavime įtvirtinta nėra. 
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53. Minėta, jog Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui suteikus kom-
petenciją teikti išvadas dėl savivaldybės tarybos narių ar savivaldybės tarybos narių – 
merų priesaikos sulaužymo ir (ar) įstatymuose numatytų įgaliojimų nevykdymo, ABTĮ 
pasipildė šešioliktuoju1 skirsniu, reglamentuojančiu procesinius prašymų pateikti išvadą 
ir jų nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme aspektus. Šio ABTĮ 
skirsnio 1171 straipsnio 2 dalis savo ruožtu įvardija atvejus, kuomet Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas nepriima nagrinėti prašymo pateikti išvadą: 1) jeigu prašymą 
padavė subjektas, neturintis teisės jį paduoti; 2) prašymas grindžiamas ne teisiniais mo-
tyvais; 3) prašymas paduotas nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos; 
4) prašyme keliamas klausimas jau buvo nagrinėtas Lietuvos vyriausiajame administraci-
niame teisme.

54. Iš pastarųjų nuostatų matyti, jog Lietuvos vyriausiajame administraciniame 
teisme priimtini nagrinėti tik dar nenagrinėti, teisės aktuose įvardytų subjektų, besilai-
kančių Vietos savivaldos įstatyme detalizuotos tvarkos, pateikti prašymai pateikti išvadą, 
grindžiami teisiniais motyvais. Dėl pastarojo reikalavimo pažymėtina, jog, išplėstinės tei-
sėjų kolegijos vertinimu, prašymo pagrįstumo teisiniais motyvais imperatyvas suponuoja 
tai, jog prašyme turi būti nurodomi konkretūs savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės 
tarybos nario – mero veiksmai, kuriais jis sulaužė priesaiką ir (ar) neįvykdė įstatymuo-
se jam numatytų įgaliojimų; detalizuojama, kuo būtent pasireiškė toks demokratiškai 
išrinkto savivaldybės bendruomenės atstovo priesaikos sulaužymas ir (ar) kurių būtent 
įstatymuose numatytų įgaliojimų jis nevykdė; nurodytos šių veiksmų atlikimo aplinkybės 
bei jais kilę padariniai ir visos kitos teisiškai reikšmingos aplinkybės, į kurias turėtų atsi-
žvelgti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, teikdamas prašomą išvadą.

55. Konkrečiu atveju, atsižvelgus į tai, jog į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teis-
mą buvo kreiptasi ne Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, bet atskiro savi-
valdybės tarybos nario pasirašytu prašymu dėl išvados teikimo ir byloje taip pat nesant 
duomenų, kurie patvirtintų, jog Raseinių rajono savivaldybės taryba būtų svarsčiusi ir 
pritarusi būtent pateiktajam prašymui, spręstina, jog prašymas negali būti nagrinėjamas 
kaip paduotas subjekto, neturinčio teisės jį paduoti (ABTĮ 1171 str. 2 d. 1 p.) ir kaip pa-
duoto nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos (ABTĮ 1171 str. 2 d. 3 p.).

56. Kadangi prašymas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 
22  d. nutartimi buvo priimtas nagrinėti, nors jis nagrinėjamas pagal pirmiau aptartą-
sias nuostatas būti negali, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog administracinė byla, 
kurioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo buvo paprašyta pateikti išvadą, ar 
Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras, kuriam pradėta įgaliojimų netekimo 
procedūra, sulaužė priesaiką ir nevykdė įstatymuose jam nustatytų įgaliojimų, vadovau-
jantis bendrosiomis ABTĮ nustatytomis taisyklėmis (ABTĮ 1172  str. 2  d.), turi būti nu-
traukta, atitinkamo prašymo nenagrinėjant ir išvados neteikiant. 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 1171 straipsnio 2 dalies  
1 ir 3 punktais ir 1172 straipsnio 2 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo Raseinių rajono savivaldybės tary-
bos 2016 m. kovo 21 d. prašymą pateikti išvadą, ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos 
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narys – meras Algirdas Gricius, kuriam pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė 
priesaiką ir nevykdė įstatymuose jam nustatytų įgaliojimų.

Nutartis neskundžiama.

___________
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teisė būti išklausytam – kelias geresnių administracinių  
procedūrų link

Agnė Andrijauskaitė, LL.M
Vokietijos viešojo administravimo instituto 

 Špajerio administracinių mokslų universiteto 
mokslo darbuotoja

„Procedūrinės garantijos administraciniame lygmenyje niekuomet nepanaikins 
vėlesnės teisminės kontrolės poreikio. Tačiau minėtųjų garantijų trūkumas gali itin neigia-

mai paveikti asmens teisę į veiksmingą teisminę gynybą“

Generalinis advokatas M. Poiares Maduro1

Teisė būti išklausytam, suprastina kaip galimybė asmeniui vykstant adminis-
tracinei procedūrai2 iki sprendimo, galinčio neigiamai paveikti jo interesus, priėmimo 
tinkamai ir veiksmingai pareikšti savo nuomonę (audi alteram partem), sudaro proce-
dūrinės Europos administracinės teisės šerdį3 arba, kitais žodžiais tariant, yra aksioma-
tinė4. Į Europos Sąjungos jurisprudenciją minėtoji teisė, kurios ištakos siekia senus lai-
kus, įsiskverbė kaip bendrasis teisės principas5 tarnybinių ginčų ir konkurencijos teisės 
srityje bei šiuo metu apima itin platų administracinių procedūrų spektrą6. Iš bendrojo 
teisės principo teisė būti išklausytam palaipsniui virto Sąjungos pirminės teisės raide,  
t. y. pirmą kartą buvo kodifikuota kaip viena iš teisės į gerą administravimą dalių  

1 Žr. Generalinio advokato Maduro 2008 m. sausio 16 d. išvadą, pateiktą byloje C-402/05 P, Yassin 
Abdullah Kadi Prieš Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Bendrijų Komisiją, par. 51. 

2 Straipsnyje bus nagrinėjamas teisės būti išklausytam principo veikimas administracinių procedūrų plo-
tmėje, neapimant teisės būti išklausytam teisminio administracinio proceso metu. Administracinė pro-
cedūra straipsnyje bus konstruojama laikantis ne Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnyje įtvir-
tintos sąvokos, administracinę procedūrą tapatinančios su viešojo administravimo subjekto asmenų 
prašymų (pareiškimų, žiniasklaidos priemonėse pateiktos informacijos ar tarnybinių valstybės ar savi-
valdybės tarnautojo pranešimų) nagrinėjimu, tačiau laikantis plačiosios administracinės procedūros 
sampratos. Tai reiškia, jog administracine procedūra šio straipsnio tikslais bus laikoma bet kuri viešojo 
administravimo subjektų atliekamų administracinių veiksmų, kuriais siekiama asmenims suteikti teises, 
nustatyti prievoles ar kitaip paveikti jų teisinę padėtį, visuma. Tuo tarpu teisė būti išklausytam bus varto-
jama siaurąja prasme, t. y. detaliau neanalizuojant plačiosios teisės būti išklausytam sampratos sudėtinių 
dalių, kaip antai teisės susipažinti su administracinės procedūros medžiaga ar teisės būti atstovaujamam 
administracinės procedūros metu. 

3 Principas, jog niekas negali būti pasmerktas nesuteikus jam galimybės apsiginti, yra grindžiamas senomis 
tradicijomis, būdingomis Europos žemynui. Palyginamąją analizę, susijusią su principo veikimu skirtin-
gose Europos valstybėse, žr. Schwarze, J. European Administrative Law. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, 2006, p. 1243–1341. 

4 Papadopoulou, R.E. Principes généraux du droit et droit communautaire. Origines et concretization. 
Bruxelles: Bruyant, 1996, p. 168.  

5 Ja pirmą kartą Teisingumo Teisme savo 1974 m. rugsėjo 19 d. nuomonėje, pateiktoje Transocean Marine 
Paint Association prieš Komisiją byloje (C-17/74) pasirėmė generalinis advokatas Warner, šią teisę, be kita 
ko, kildindamas iš britiškai teisinei sistemai būdingos administracijos pareigos elgtis sąžiningai (angl. – 
natural justice).     

6 Nehl, H. P. Principles of Administrative Procedure in EC Law. Oxford: Hart Publishing, 1999, p. 70. 
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tarptautiniame dokumente, skirtame žmogaus teisių apsaugai – Europos Sąjungos pa-
grindinių teisių chartijoje (toliau – ir Chartija)7. Nepaisant šios procedūrinės teisės fun-
damentalumo, netinkamas jos taikymas, kaip rodo užsienio šalių teisminė praktika, yra 
viena dažniausiai pasitaikančių teisinių klaidų8. Lietuvos teisės moksle aptariamos teisės 
veikimas nuodugniai nėra išnagrinėtas9, nors jau kurį laiką užsienio akademikų dėme-
sys vis labiau krypsta į administracinį elgesį, o ne į jo rezultatus10. Tai, be kita ko, rodo 
ir Sąjungos bei pavienių valstybių narių lygmenimis pagreitį vis labiau įgaunanti admi-
nistracinių procedūrų kodifikacija11. Šio straipsnio tikslas – ištirti teisės būti išklausytam 
sampratą bei taikymą Sąjungos teismų praktikoje, gretinant ją su pavyzdžiais iš Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikos, formuojamos paramos ir užsieniečių tei-
sinės padėties bylose. Straipsnis ne tik siekia atskleisti šios procedūrinės teisės paskirtį  
(o tuo pačiu ir – svarbą) bei išgryninti jos taikymo aspektus, analizuojant teisminę prak-
tiką, bet ir apžvelgti atvejus, kuomet šios teisės ribojimas yra pateisinamas. Nepaisant 
to, jog straipsnis neapims teisės būti išklausytam sampratos analizės platesniame euro-
piniame kontekste, būtų neišsamu nepaminėti, jog šią fundamentalią teisę pripažįsta ir 
Europos Taryba savo rekomendacijose12, skirtose administracinės teisės glaudinimui tarp 
valstybių narių bei atspindinčiose minimalius bendrus standartus, dėl kurių valstybės na-
rės sutaria13. Teisę būti išklausytam pripažįsta ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, ku-
ris „lėtai, bet užtikrintai“14 savo jurisdikciją praplėtė ir į administracinių procedūrų sritį, 
tokiu būdu primindamas ir puoselėdamas poreikį jų metu saugoti žmogaus teises15. Šio 
7 Nöhmer, S. Das Recht auf Anhörung im europäischen Verwaltungsverfahren. Tübingen: Mohr Siebeck, 

2013, p. 2. 
8 Wade, W.; Forsyth, C. Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 477.
9 Teisės būti išklausytam, kaip teisės į gerą administravimą turinio elemento, taikymą aplinkos apsaugos 

srityje išsamiau analizavusi yra J. Paužaitė-Kulvinskienė savo straipsnyje „Teisės į gerą administravimą 
(atsakingo valdymo principo) sampratos doktrininiai aspektai bei įgyvendinimo pavyzdžiai aplinkos 
apsaugos teisėje“, Teisė, 2009 (72). Taip pat ši mokslininkė „Audi alteram partem  administracinėje 
jurisprudencijoje: nacionalinis ir supranacionalinis žvilgsnis“ tema pateikė įžvalgas 2016 m. spalio 14 d. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo organizuotos konferencijos metu. 

10 Fortsakis, T. Principles Governing Good Administration. European Law Review. 2005, 11 (2), p. 217. 
11 Europos Sąjunga, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsniu, į ją įtrauk-

tu įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, svarsto priimti administracinių procedūrų kodeksą (Daugiau in-
formacijos žr. http://www.reneual.eu/). Šiuo aspektu paminėjimo nusipelno ir nuo 2016 m. sausio  
1 d. Prancūzijoje įsigaliojęs administracinių procedūrų kodeksas (Code des relations entre le public et 
l‘administration), konsolidavęs iki tol atskiruose teisės aktuose įtvirtintas ar iš teismų praktikos kilusias 
administravimo subjektų elgesiui taikytinas taisykles (žr. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=) 

12 Šiuo aspektu paminėtina 1977 m. rugsėjo 28 d. Europos Tarybos Ministrų Kabineto rezoliucija Nr. (77) 
31 „Dėl asmens apsaugos nuo administracinių institucijų aktų“, kodifikavusi penkis kertinius adminis-
tracinių procedūrų principus, dėl kurių tarp Europos Tarybos narių vyravo platus sutarimas. Taip pat 
– 2007 m. birželio 20 d. rekomendacija Nr. CM/Rec(2007)7 valstybėms narėms dėl gero administravimo, 
teisę būti išklausytam įtraukusi į savo priedėlį, kurį valstybėms narėms buvo rekomenduota perkelti į na-
cionalines teises sistemas siekiant puoselėti gero administravimo idėją viešojo administravimo subjektų 
santykiuose su individais.   

13 Wakefield, J. The Right to Good Administration. Kluwer Law International, 2007, p. 59.
14 Harlow, C.; Rawlings, R. National Administrative Procedures in a European Perspective: Pathways to a 

Slow Convergence. Italian Journal of Public Law. 2010, 2 (2), p. 226.
15 Lėtai į EŽTT jurisprudenciją procedūrinių garantijų pripažinimas kelią skynėsi dėl Europos žmogaus tei-

sių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straipsnio formuluotės, numa-
tančios sąžiningą procesą „civilinio pobūdžio“ ar „baudžiamojo kaltinimo klausimams“, bet ne adminis-
tracinės teisės sričiai. Nepaisant to, EŽTT yra pripažinęs procedūrinių teisių, kurių turi būti laikomasi ir 
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tyrimo metu atskleisti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei viršnacionalinių 
teismų sankirtos taškai ir skirtys, taikant teisę būti išklausytam, savo ruožtu taip pat sie-
kia tapti įnašu į tolesnį procedūrinių garantijų puoselėjimą administracinėje justicijoje. 
Tokiu būdu viliamasi prisidėti ne tik prie pagrindinių teisių apsaugos gilinimo, bet ir prie 
Sąjungos teisėje pripažįstamo lojalumo principo suponuojamos viršnacionalinių ir nacio-
nalinių teisinių sistemų konvergencijos. 

1. teisė būti išklausytam viršnacionalinės teisės plotmėje

1.1. teisė būti išklausytam: turinys, subjektai ir ratio legis 

Teisės būti išklausytam apibrėžtis ir jos turinio elementai iki jai tampant Sąjungos 
pirminės teisės raide, t. y. iki jos įtvirtinimo Chartijos 41 straipsnyje16, fragmentiškai for-
mavosi teisminėje praktikoje bei antrinės Sąjungos teisės aktuose17. Sąjungos teisminėje 
praktikoje ilgainiui kristalizavosi tokia teisės būti išklausytam samprata:

 „Teisė būti išklausytam bet kuriam asmeniui užtikrina galimybę vykstant adminis-
tracinei procedūrai iki sprendimo, galinčio neigiamai paveikti jo interesus, priėmimo tinka-
mai ir veiksmingai pareikšti savo nuomonę“18.

Tokia galimybė pareikšti savo nuomonę suprastina kaip aprėpianti asmens teisę 
administracinės procedūros metu administravimo subjektui pateikti faktus, argumentus 

administraciniame lygmenyje, svarbą. Iš reikšmingesnių bylų, atskleidusių įvairius teisės būti išklausytam 
aspektus, paminėtini – EŽTT 2001 m. sausio 18 d. sprendimas byloje Chapman prieš Jungtinę Karalystę, 
paraiškos Nr. 27238/95, EŽTT 2008 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje Megadat.com Srl prieš Moldovą, 
paraiškos Nr. 21151/04 ir 2009 m. spalio 20 d. sprendimas byloje Lombardi Vallauri prieš Italiją, paraiš-
kos Nr. 39128/05. 

16 Chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punktas numato kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant 
bet kokią jam nepalankią priemonę. Pastebėtina, jog teisės būti išklausytam kodifikavimas Chartijoje, 
nors ir suponuojantis šios teisės fundamentalumo pripažinimą, tuo pačiu įtvirtino nemažai jos taiky-
mo ribojimų ratione personae, ratione materiae bei institucinėje srityse, lyginant su jos, kaip bendrojo 
Sąjungos teisės principo, taikymu, daugiau šiuo aspektu žr. Mihaescu Evans, B.C. The right to good ad-
ministration at the crossroads of the various sources of fundamental rights in the EU integrated adminis-
trative system. Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 188, taip pat – Peers, S. et al. (eds.). The EU Charter of 
Fundamental Rights. A Commentary. Oxford: Hart Publishing, 2014, p. 1070–1084; Rabinovici, I. The  
right to be heard in the Charter of fundamental rights of the European Union. European Public Law, 
2012, 18 (1), p. 149–173.   

17 Pirmiausia teisė būti išklausytam įsitvirtino konkurencijos teisės aktuose, be kita ko,dar 1962 m. vasa-
rio 13 d. Europos Ekonominės Bendrijos Tarybos Reglamente Nr. 17, įgyvendinančiame Sutarties 85 ir 
86 straipsnius ir 1963 m. liepos 25 d. Komisijos reglamente 99/63/EB dėl nuomonės išklausymo pagal 
Reglamento Nr. 17 19 straipsnio 1 ir 2 dalis. 

18 Teisės būti išklausytam apibrėžties aspektu žr., pvz., ESTT 1996 m. spalio 24 d. sprendimo byloje 
C-32/95, Komisija prieš Lisrestal ir kt., Rink. p. I-5373, 21 punktą, 2000 m. rugsėjo 21 d. sprendimo by-
loje C-462/98, Mediocurso prieš Komisiją, Rink. p.  I-7183, 36 punktą, 2005 m. birželio 9 d. sprendimo 
byloje C-287/02, Ispanija prieš Komisiją, Rink. p. I-5093, 37 punktą, 2009 m. spalio 1 d. sprendimo bylo-
je C-141/08, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware prieš Tarybą, Rink. p. I-9147, 83 punktą, 
2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo byloje C-27/09, Prancūzija prieš People’s Mojahedin Organization of 
Iran, Rink. p.  I-13427, 64 ir 65  punktus, 2014 m. liepos 3 d. sprendimo byloje C-129/13 ir C-130/13, 
Kamino International Logistics ir Datema Hellmann Worldwide Logistics prieš Staatssecretaris van 
Financiën, paskelbtą Skaitmeniniame rinkinyje, para. 39 ir jame nurodytą teismo praktiką. 
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ir įrodymus dėl visų faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis grindžiamas sprendimas19, 
galintis reikšmingai neigiamai paveikti asmens teisinę padėtį. Teisės būti išklausytam 
nereikėtų suprasti pažodžiui, t. y. kaip galimybės minėtuosius duomenis pateikti būtinai 
žodinio išklausymo metu, nes ji gali būti įgyvendinama tiek žodžiu, tiek raštu, nebent 
aktualus teisinis reguliavimas aiškiai įtvirtintų kurią nors šios teisės įgyvendinimo formą. 
Šiuo aspektu kur kas svarbiau yra tai, jog asmuo turėtų galimybę pristatyti savo nuomo-
nę apie būsimą sprendimą ar kitokią jam nepalankią priemonę veiksmingai. Tam, kad 
tai būtų pasiekta, asmuo pirmiausia turi būti informuotas apie administracinės procedū-
ros, kurios baigtis gali neigiamai paveikti jo interesus, pradėjimą, ir tai, dėl ko ji pradė-
ta20. Veiksmingumas taip pat, kiek tautologiškai, reiškia, jog asmuo teise būti išklausy-
tam turėtų galėti pasinaudoti dar iki minėtosios administracinės procedūros baigties21, 
o administravimo subjektas tam suteiktų pakankamai laiko22. Kas yra pakankamai laiko 
būti išklausytam, kiekvienu atveju turi būti sprendžiama atskirai, atsižvelgiant į tai, ko-
kią svarbą suinteresuotam asmeniui turi administracinis sprendimas, į procedūros sudė-
tingumą bei į kitus viešus bei privačius interesus23. Kalbant konkrečiau, administracinių 
procedūrų, susijusių su pagrindinių žmogaus teisių įgyvendinimu, metu įprastai turi būti 
sudaryta daugiau laiko asmeniui būti išklausytam nei kitose procedūrose. Tačiau bendrai 
paėmus, protingu terminu asmens teisei būti išklausytam įgyvendinimui pagal Sąjungos 
teisminę praktiką bus laikomas toks laikotarpis, kuris šios teisės įgyvendinimo nepavers 
„praktiškai neįmanomu ar labai sudėtingu“24.

Kaip matyti iš pirmiau pacituotos Sąjungos teisminėje praktikoje nusistovėju-
sios teisės būti išklausytam apibrėžties bei iš Chartijos 41 straipsnio 2 dalies (a) punk-
te įtvirtintos formuluotės, šia teise gali naudotis „bet kuris“ arba „kiekvienas“ asmuo dėl 
jo interesus neigiamai galinčios paveikti priemonės. Tai savo ruožtu apima tiek fizinius, 
tiek ir juridinius asmenis. Tam tikrais atvejais teise būti išklausytoms prieš Sąjungos or-
ganus gali naudotis ir valstybės narės25. Tuo tarpu tai, ar asmuo pats pradėjo adminis-
tracinę procedūrą, ar administracinė procedūra prieš jį buvo pradėta, šiuo metu nusi-
stovėjusioje Sąjungos teismų praktikoje analizuojamos teisės įgyvendinimui reikšminga 

19 Tačiau ši teisė neapima galutinės pozicijos, kurios ketina laikytis administravimo subjektas, arba kon-
krečios administracinės procedūros išdavos, kaip antai už konkurencinės teisės pažeidimus paskirsia-
mos baudos dydžio, šiuo aspektu žr. ESTT 1983 m. lapkričio 9 d. sprendimą byloje C-322/81, Michelin 
prieš Komisiją, Rink. p. 3461, Pirmosios instancijos teismo 2006 m. kovo 15 d. sprendimą byloje T-15/02, 
BASF AG prieš Komisiją, Rink. p. II-497, para. 94. 

20 Šiuo aspektu taikli yra akademinėje literatūroje dažnai atkartojama lordo Morris of Borth-y-Gest išsakyta 
mintis (Current Legal Problems 1973, p. 11), jog „jei asmuo turi teisę būti išklausytas, jis taip pat nusipel-
no žinoti, dėl ko reikia būti išklausytam“.   

21 Tačiau veiksmingas šios teisės įgyvendinimas nereikalauja, jog ja būtų leidžiama pasinaudoti kiekviena-
me administracinės procedūros etape, įskaitant ir parengiamąjį, kaip antai informacijos rinkimą, šiuo 
aspektu žr. ESTT 2013 m. spalio 22 d. sprendimą byloje C-276/12, Sabou, paskelbtą Skaitmeniniame 
rinkinyje. 

22 Tiesa, išimtį iš šios taisyklės gali pateisinti būtinybė administracinę procedūrą užbaigti itin skubiai arba 
būtinybė užtikrinti „netikėtumo efektą“, kaip antai įtariamų teroristų lėšų įšaldymo bylose, žr. ESTT 
2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą byloje C-27/09, Prancūzijos Respublika prieš People’s Mojahedin 
Organization of Iran, Rink. I-13427, para. 67.

23 Žr. ESTT 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą byloje C-349/07, Sopropé, Rink. p. I-10369, para. 20. 
24 Ibid., par. 38. 
25 Ši valstybių narių teisė itin aktuali yra procedūrose dėl neteisėtos valstybės pagalbos teikimo. Taip pat 

ja valstybės narės gali naudotis, kai jos yra Komisijos sprendimų adresatės, daugiau žr. Nöhmer, op. cit.,  
p. 35–37. 
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nėra. Galėjimo naudotis teise būti išklausytam nenulemia ir formalus asmens statusas 
administracinėje procedūroje, t. y. ar jis, pavyzdžiui, yra administracinio akto adresatas. 
Priešingai – tiek teisminė praktika, tiek Sąjungos teisės aktai tam tikrose srityse26 pri-
pažįsta ir „kitų asmenų, pareiškusių norą būti išklausytiems ir galinčių pademonstruoti 
pakankamą suinteresuotumą“ teisę būti išklausytiems. Lemiama šiuo aspektu yra tai, ar 
administracinė priemonė, prieš kurios priėmimą (atitinkamai – atsisakymą priimti), as-
muo siekia būti išklausytas, nepalankiai paveiks jo padėtį27. Galiausiai teisė būti išklau-
sytam, kaip suponuoja jos pavadinimas, negali virsti į pareigą, todėl asmenys turi turėti 
galimybę ir atsisakyti naudotis šia teise, jei tai atitinka jų interesus28. 

Minėta, jog teisė būti išklausytam yra aksiomatinė, aprėptina bendresnių teisingu-
mo ir teisinės valstybės idėjų. Kaip ir bet kuri kita procedūrinė teisė, ji tarnauja kitų, t. y. 
materialinių teisių įgyvendinimui29. Teisė būti išklausytam taip pat gali būti suprastina 
kaip teisminio proceso papildinys, nes įgalindama administracinėje procedūroje dalyvau-
jantį asmenį prieštarauti būsimo administracinio sprendimo priėmimui, išryškinant jo 
klaidas, ji gali užkirsti kelią tokio neteisėto administracinio akto priėmimui30, tokiu būdu 
prisidedant prie ex ante administracinio teisingumo įgyvendinimo31. Kitais žodžiais ta-
riant, veiksmingai naudodamasis teise būti išklausytam, asmuo gali nulemti individua-
laus administracinio sprendimo turinį. Be to, kaip užsiminta šio straipsnio leitmotyve, 
administracinėje procedūroje neįgyvendinus asmens teisės būti išklausytam, sudėtin-
gesnė tampa vėlesnė jos metu priimto administracinio sprendimo teisėtumo patikra. 
Administravimo subjektas tokiu atveju, priimdamas sprendimą, remsis nevisapusiška 
informacija ir, tikėtina, jog vėlesnėse stadijose bus sudėtinga nustatyti, ar tokios infor-
macijos turėjimas būtų galėjęs (ar – privalėjęs galėti) esmingai pakeisti administracinę iš-
davą, t. y. ar administracinio akto turinys būtų galėjęs būti kitoks. Manytina, jog ypač to-
kia patikra apsunks situacijose, susijusiose su administracinės diskrecijos įgyvendinimu, 
t. y. nesant imperatyvaus teisinio reguliavimo administravimo subjektui elgtis vienu ar 
kitu būdu. Tokiais atvejais administracinių sprendimų vėlesnė teisėtumo patikra teisme 
savaime kelia nemenkų iššūkių, juolab kad kuo platesnė yra institucijos administracinė 

26 Sąjungos teisėje tokios situacijos pavyzdys numatytas SESV 108 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią asmenys, 
kurių interesams gali turėti įtakos valstybės pagalbos skyrimas, turi teisę pateikti pastabas Komisijai, nors 
tokio sprendimo adresatas yra tik suinteresuotoji valstybė narė. Taip pat tokių trečiųjų asmenų teisė būti 
išklausytiems yra numatyta konkurencinės teisės procedūrose, kaip antai įmonių koncentracijoje, dėl ku-
rios gali pasisakyti suinteresuoti vartotojai, tiekėjai ir konkurentai, šiuo aspektu žr. 2004 m. sausio 20 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų regla-
mentas) 18 straipsnį, taip pat – 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų 
nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos 13 straipsnį. 

27 Mihaescu Evans, op. cit., p. 167. 
28 Williams, K.; Durande, S. The practical impact of the exercise of the right to be heard: A special focus on 

the effect of Oral Hearings and the role of the Hearing Officers. Competition Policy Newsletter [interak-
tyvus]. 2005 (2), p. 23 [žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 26 d.]. http://ec.europa.eu/competition/publications/
cpn/2005_2_22.pdf 

29 Procedūrinės teisės gali būti suprantamos kaip „vartai“ į materialinių teisių įgyvendinimą, daugiau apie 
šią teoriją žr. Kańska, K. Towards Administrative Human Rights in the EU. Impact of the Charter of the 
Fundamental Rights. European Law Journal. 2004, 10 (3), p. 301. 

30 Hoffman, H.; Türk, A (eds.). Legal Challenges in EU Administrative Law:  Towards an Integrated 
Administration. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009, p. 264.

31 Apie administracinio teisingumo skirstymą į ex ante ir ex post facto. Daugiau žr. Bradley, A.W.  
Administrative Justice: A Developing Human Right? European Public Law. 1995, 1 (3), p. 347 – 369.   
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diskrecija, tuo siauresne apimtimi teisminė patikra tampa apskritai įmanoma32. Todėl ir 
teisės būti išklausytam užtikrinimas administracinėse procedūrose, susijusiose su plačios 
diskrecijos įgyvendinimu, įgyja ypatingą prasmę. 

Teoriniu lygmeniu33 teisės būti išklausytam, vėlgi – kaip ir kitų procedūrinių tei-
sių, paskirtis gali būti suprantama dvejopai: viena vertus, ji tarnauja individo apsaugai 
(subjektyvistinis požiūris), kita vertus – teisė būti išklausytam efektyvina administravi-
mo subjektų veiklą (instrumentalistinis požiūris). Pirmasis požiūris nėra orientuotas 
į administracinės procedūros rezultatą, bet į poreikį administracinių procedūrų metu 
apsaugoti žmogaus orumą. Laikantis šio požiūrio, kurio idėjinės šaknys glūdi I. Kanto 
darbuose34 ir kuris santykinai yra labiau būdingas bendrosios teisės tradicijai35, žmogus 
administravimo subjektų negali būti „paverstas paprasčiausiu objektu“36, tačiau, prieš 
priimant jį paveiksiantį sprendimą, nusipelno bent jau būti išklausytas. Taigi, procedū-
rinės taisyklės remiantis šiuo požiūriu (ar veikiau – jų laikymasis) yra tikslas savaime, 
o ne tik priemonės tikslui pasiekti37. Instrumentalistinis požiūris, be kita ko, sietinas su 
Dž. Bentamo idėjomis38, savo ruožtu akcentuoja administracinių procedūrų rezultatus. 
Administracinės procedūros baigtimi suinteresuoti asmenys, bendradarbiaudami ir su-
teikdami reikšmingą informaciją administravimo subjektams, prisideda prie tokios pro-
cedūros rezultato faktinio tikslumo ir teisingumo. Tai savo ruožtu lemia šiojo legitimu-
mą, vėlesnį jo laikymąsi ir sumažėjusį krūvį administraciniams teismams bei puoselėja 
individų ir administravimo subjektų tarpusavio pasitikėjimą bei kitas socialines vertybes. 
Taip pat būtent šis požiūris įgalina teisę būti išklausytiems suteikti ir pirmiau minėtiems 
tretiesiems asmenims, suinteresuotiems administracinės procedūros baigtimi ir galin-
tiems suteikti jai tarnaujantį informacinį įnašą. 

1.2. teisės būti išklausytam gynimo aspektai sąjungos teisminėje praktikoje

1.2.1. teisės būti išklausytam taikymas sąjungos teisminėje praktikoje: evoliucija ir 
kelrodės bylos

Šiuo metu nusistovėjusioje Teisingumo Teismo praktikoje, kaip užsiminta pirmiau, 
pripažįstama, jog tam, kad būtų taikoma teisė būti išklausytam, administracinė proce-
dūra individo atžvilgiu turi pasižymėti galimybe priimti jam nepalankią priemonę (angl. 

32 Žr., infra, išnaša 58. 
33 Šis teorinis lygmuo neretai įgyja praktinę reikšmę, Sąjungos teismams prieš pateikiant išaiškinimą kon-

krečiu atveju, prisimenant ir įvardijant šios teisės tikslą, žr., pvz., ESTT sprendimo Kamino byloje, supra, 
išnaša 18, par. 37 et seq.      

34 Ponce, J. Good Administration and Administrative Procedures. Indiana Journal of Global Legal Studies. 
2005, 12 (2), p. 552. 

35 Tuo tarpu instrumentalistinis požiūris labiau įsigalėjęs Vokietijos ir Prancūzijos teisinėse sistemose,  
daugiau žr. Nehl, op. cit., p. 24. 

36 Nöhmer, op. cit., p. 30. 
37 Váczi, P. The right to good administrative procedure and its elements [interaktyvus]. 2011, p. 4 [žiūrėta 

2016 m. spalio 25 d.]. http://www.sze.hu/~smuk/DoktoriIskola/Fokozatszerzes/VacziP/T%E9zisek%20
-%20V%E1czi%20P.%20angol.pdf 

38 Daugiau žr. Galligan, D.J. Due Process and Fair Procedures. A Study of Administrative Procedures. Oxford: 
Clarendon Press, 1996, p. 9–13.  
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– adverse effect)39. Tačiau ne visada buvo aišku, ką būtent apima šis kriterijus40, t. y. ar 
nepalanki priemonė laikytina tik represinio pobūdžio veiksmais, pvz., bauda ar kitokia 
sankcija41, ar ji suprastina, kaip bet koks individo teisinės padėties pabloginimas, pvz., 
galimybės palankiais tarifais į Sąjungą importuoti tam tikras prekes netekimas. Iš pat 
pradžių nebuvo aišku ir tai, kas yra atsakingas už veiksmingą šios teisės taikymą tais atve-
jais, kai procedūrą Sąjunga atlieka išvien su nacionalinėmis institucijomis. Sąjungos teis-
mai į šiuos klausimus atsakė a casu ad casum, t. y. byla po bylos konstruodami minėtojo, 
nepalankios priemonės kriterijaus, turinį ir įtvirtindami plačiąją teisės būti išklausytam 
sampratą, jos taikymo nesiejančią su administracine sankcija, bet apsiribojančia nepalan-
kios priemonės, galinčios reikšmingai paveikti administracinėje procedūroje dalyvaujan-
čio asmens interesus, buvimu42. Taip pat palaipsniui buvo išplėstas ir subjektų, atsakin-
gų už veiksmingą teisės būti išklausytam įgyvendinimą, ratas bei žemiau aptarsiamose 
kelrodėse bylose atskleisti kiti svarbūs šios teisės taikymo aspektai.    

Teisės būti išklausytam ištakas Sąjungos jurisprudencijoje galima atsekti tarnybi-
niuose43 ir konkurencijos teisės ginčuose. Pastarojoje srityje, kurioje Sąjungos organai 
vykdo tiesioginį administravimą bei kurioje vykdomos procedūros gali turėti baudžia-
mąjį pobūdį Konvencijos 6 straipsnio prasme, analizuojamos teisės taikymas ėjo greta su 
asmenų teise susipažinti su konkurencinio tyrimo bylos medžiaga, tokiu būdu įgalinant 
juos suformuoti gynybinę poziciją44. Šiuo metu konkurencijos teisės srityje analizuoja-
ma teisė netgi yra institucionalizuota45. Kelrodėje konkurencinėje 1974 m. Transocean 
Marine Paint Association byloje46, teisė būti išklausytam pirmą kartą buvo įvardyta kaip 
bendrasis tuometinės Bendrijos teisės principas. Šioje byloje Komisija savo sprendimu 

39 Žr., pvz., ESTT sprendimą Lisrestal byloje, supra, išnaša 18, par. 21, sprendimą Mediocurso byloje, 
supra, išnaša 18, par. 36, 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimą byloje C-395/00, Cipriani, Rink. p. I-11877,  
par. 51 ir kt. 

40 Mendes, J. Participation in EU Rule-making: A Rights-Based Approach. Oxford: Oxford University Press, 
2011, p. 167. 

41 Tokio formalistinio požiūrio – teisę būti išklausytam taikyti tik administracinės procedūros, galinčios 
pasibaigti sankcijos, ypač – baudų ar kitų priverstinių mokėjimų priėmimu, metu, laikytasi Hoffmann-La 
Roche ir Fiskano bylose, tačiau jos akademinėje literatūroje yra laikytinos daugiau išimtimis iš taisyklės, 
žr. ESTT 1979 m. vasario 13 d. sprendimą byloje C-85/76, Hoffmann-La Roche prieš Komisiją, Rink. 461, 
par. 9, 1994 m. birželio 24 d. sprendimą byloje C-135/92, Fiskano AB prieš Europos Bendrijų Komisiją, 
Rink. I-2885, par. 40. 

42 Craig, P. EU Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 314–315. 
43 Žr. ESTT 1963 m. liepos 4 d. sprendimą byloje C-32/62, Maurice Alvis prieš Tarybą, Rink. p. 49: „Re-

miantis Bendrijoje pripažįstamu administracinės teisės principu, valstybės narės, prieš taikydamos tarny-
binę atsakomybę, turi sudaryti sąlygas tarnautojams pasiaiškinti dėl jiems pateiktų kaltinimų. Tą patį turi 
užtikrinti ir Bendrija, paisydama bendrųjų teisingumo ir gero administravimo imperatyvų“. 

44 Ilgą laiką teisė būti išklausytam Sąjungos teismų praktikoje buvo laikoma būtent gynybos teisių dalimi, 
vėliau – mutatis mutandis pripažįstama ir kaip teisės į gerą administravimą dalis, kol galiausiai buvo šio-
sios absorbuota, daugiau šiuo aspektu žr. Mihaescu Evans, op. cit., p. 158–159, 187. 

45 Būtent – efektyvų teisės būti išklausytam įgyvendinimą prieš Komisiją užtikrina nepriklausomi bylas 
nagrinėjantys pareigūnai (angl. – hearing officers). 1992 m. Komisija tokius pareigūnus taip pat pristatė  
antidempingo srityje. Daugiau šia tema žr.: Williams, K.; Durande, S., supra, išnaša 28, taip pat – 
Zingales, N. The hearing officer in EU Competition law proceedings: ensuring respect for the right to 
be heard? Competition Law Review. 2011, 7 (1), p. 129 – 156; Giannakopoulos, T. The Right to be Orally 
Heard by the Commission in Antitrust, Merger, Anti-dumping/Anti-subsidies and State Aid Community  
Procedures. World Competition. 2001, 24 (4), p. 541–569.    

46 Žr. ESTT 1974 m. spalio 23 d. sprendimą byloje 17/74, Transocean Marine Paint Association prieš 
Komisiją, Rink. p. 1063.
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nutarė pratęsti jūrinės paskirties dažus gaminančiai įmonių asociacijai taikytiną išimtį 
pagal tuometinę Europos Bendrijos steigimo sutartį ir nepripažinti jos veiklos antikon-
kurencine, tačiau tai, be kita ko, susiejant su naujos, papildomos sąlygos vykdymu – rei-
kalavimu, jog nuo šiol įmonių asociacijai bus privaloma Komisiją informuoti apie jos 
vadovybės ryšius su kitomis jūrinės paskirties dažų sektoriuje veikiančiomis įmonėmis. 
Asociacijai dėl naujojo reikalavimo nebuvo suteikta galimybė pateikti prieštaravimų, 
ką Teisingumo Teismas pripažino teisės būti išklausytam pažeidimu, ginčyto Komisijos 
sprendimo dalį panaikindamas. Tokios pareigos (administracinių procedūrų metu išna-
grinėti subjektų pateikiamus prieštaravimus prieš priimant jiems nepalankią priemonę) 
laikymosi Teisingumo Teismas šioje byloje implicitiškai nesusiejo su būtinybe jai būti 
įtvirtintai konkrečioje teisinėje nuostatoje47.  

Iš konkurencinės teisės srities teisė būti išklausytam įsiliejo ir į antidempingo 
sritį,  nepaisant to, jog antidempingo priemonės, priešingai nei sprendimai konkuren-
cijos teisės srityje, kuriuos Komisija priima tiesiogiai atskirų įmonių ar įmonių asocia-
cijų atžvilgiu, siekdama užtikrinti konkurencijos taisyklių laikymąsi, yra priimamos 
išleidžiant bendro (norminio) pobūdžio teisės aktus48. Kaip pastebėjo generalinis advo-
katas Darmon, 1991 m. teikdamas išvadą Al-Jubail byloje49, subjektams kylančių padari-
nių prasme, tiek galimas rinkos praradimas, atsirandantis dėl antidempingo priemonių 
taikymo, tiek įmonei už antikonkurencinį elgesį pritaikyta sankcija yra labai panašūs50. 
Kitais žodžiais tariant, antidempingo priemonės yra funkciškai ekvivalentiškos baudoms 
konkurencinės teisės srityje, kas, be kita ko, nulėmė teisės būti išklausytam įsitvirtinimą 
tokio pobūdžio bylose51. Taigi, teisė būti išklausytam buvo pripažinta ne tik prieš taikant 
individualias sankcijas, bet ir preliminarių tiriamųjų procedūrų52, kurių metu siekiama 
nustatyti dempingo ir jo žalos faktą, metu.

47 Tai, jog teisės būti išklausytam turi būti paisoma ne tik nesant konkrečios tą įvardijančios taisyklės, bet 
net ir nesant jokių administracinę procedūrą reglamentuojančių taisyklių, buvo patvirtinta vėlesnėje 
Teisingumo Teismo praktikoje, šiuo aspektu žr., pvz., 1986 m. liepos 10 d. sprendimą byloje C-234/84, 
Belgija prieš Komisiją, Rink. p. 2263, par. 27, 1987 m. lapkričio 11 d. sprendimą byloje C-259/85, 
Prancūzija prieš Komisiją, Rink. p. 4393, par. 12, 1990 m. vasario 14 d. sprendimą byloje C-301/87, 
Prancūzija prieš Komisiją, Rink. I-307, par. 29.

48 Nepaisant to, jog formaliai antidempingo priemonės yra taikomos priimant aktus, adresuotus 
neapibrėžtam subjektų ratui, jie gali „tiesiogiai ir konkrečiai veikti tam tikras įmones ir sukelti joms 
neigiamas pasekmes“, žr. ESTT 1991 m. birželio 27 d. sprendimą byloje C-49/88, Al-Jubail Fertilizer prieš 
Tarybą, Rink. p. I-3187, par. 15. 

49 Žr. ESTT sprendimą Al-Jubail byloje, supra. 
50 Žr. 1999 m. vasario 7 d. generalinio advokato Darmon nuomonę, teiktą Al-Jubail byloje, par. 73. 
51 Bignami, F. Three Generations of Participation Rights in European Administrative Proceedings. 

Jean Monnet Working Paper 11/03 [interaktyvus]. 2003, p. 7 – 8 [žiūrėta 2016 m. rugsėjo 1 d.].  
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1630&context=faculty_scholarship 

52 Nors antidempingo srityje procedūrų preliminarus pobūdis netrukdo taikyti teisės būti išklausytam, tai 
pasakytina anaiptol ne apie visas Sąjungos teisės veikimo sritis. Antai, Europos kovos su sukčiavimu tar-
nybos (OLAF) vykdomuose tyrimuose, kurių metu surinkta informacija persiunčiama nacionalinėms 
institucijoms, kurios, atsižvelgdamos į tokią informaciją, gali pradėti su tyrimu susijusio asmens baudžia-
mąjį arba administracinį persekiojimą, teisė būti išklausytam pripažįstama nėra. Ginčijamos informaci-
jos persiuntimas, Sąjungos teismų vertinimu, nesukelia nepalankių pasekmių, žr. Pirmosios instancijos 
teismo 2006 m. spalio 4 d. sprendimą byloje T-193/04, Tillack prieš Komisiją, Rink. p. II-03995 ir Teisin-
gumo Teismo pirmininko nutartį 2005 m. balandžio 19 d. byloje C-521/04, Tillack prieš Komisiją, Rink. 
p. I-03103.  
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Tais pačiais metais Teisingumo Teismas priėmė ir kitą svarbų sprendimą 
Technische Universität München byloje53, žymėjusioje posūkį nuo teisės būti išklausytam 
pripažinimo vien tik represinio pobūdžio, t. y. su administracinių sankcijų taikymu su-
sijusiose, procedūrose. Kitais žodžiais tariant, šioje byloje pirmą kartą analizuojamos tei-
sės veikimas buvo nuodugniai nagrinėjamas ne procedūros, inicijuotos prieš asmenį, bet 
paties asmens inicijuotos procedūros metu, t. y. šiam siekiant pasinaudoti Bendrijos tei-
sės aktų numatyta išimtimi įsivežti mokslinį aparatą iš trečiosios šalies netaikant muitų. 
Taigi, Sąjungos teisminėje praktikoje plėtėsi nepalankios priemonės kriterijus, jį, be kita 
ko, traktuojant ir kaip naudos, kurią administracinę procedūrą inicijuojantis asmuo sie-
kia gauti, netekimą. Kalbant konkrečiau, ginčas šioje byloje kilo tarp Miuncheno techni-
nio universiteto ir vietinės muitinės dėl galimybės įsivežti iš Japonijos mokslinį aparatą 
(elektroninį mikroskopą) netaikant muitų, remiantis išimtimi, numatančia, jog muitais 
nėra apmokestinama švietimo arba mokslinių tyrimų tikslams skirta mokslinė aparatūra, 
jeigu lygiavertės mokslinės vertės aparatai nėra gaminami Bendrijoje. Miuncheno muiti-
nė iš pradžių leido universitetui įsivežti aparatą be muito, bet vėliau sprendimą pakeitė ir 
pareikalavo muitą susimokėti. Universitetui inicijavus prieštaravimo procedūrą, muitinė 
kreipėsi į Komisiją, kuri sprendimu palaikė poziciją, jog lygiavertės mokslinės vertės ap-
aratas jau yra pagamintas Bendrijoje, todėl bemuitį importą leidžianti išimtis negali būti 
taikoma. Teisingumo Teismo vertinimu, toks Komisijos sprendimas buvo priimtas pa-
žeidžiant universiteto, kuris būdamas importuojanti institucija, geriausiai žino technines 
charakteristikas, kurias mokslinis aparatas turi turėti, atsižvelgiant jam skirtą į darbą54, 
teisę būti išklausytam. Tokiu būdu Komisija, be kita ko, pažeidė pareigą kruopščiai ir 
nešališkai išnagrinėti individualią situaciją55. Ši Teisingumo Teismo motyvacija atspindi 
pirmiau minėtą instrumentalistinį požiūrį į teisę būti išklausytam, besitelkiantį į objek-
tyvaus sprendimo priėmimą, procedūriškai įgalinant suinteresuotus asmenis pateikti tam 
tarnaujantį informacijos įnašą. Kaip ir ankstesnėse bylose, tai, jog ginčo teisinius san-
tykius reglamentuojantys teisės aktai neįtvirtino galimybės suinteresuotajam asmeniui 
procedūros metu pareikšti savo pozicijos ar kitų pastabų, reikšmės užtikrinant šiojo teisę 
būti išklausytam nesudarė56. 

Teisingumo Teismo sprendimas Technische Universität München byloje, susijęs 
su nacionalinių institucijų administravimo veiksmais, atvėrė kelią teisę būti išklausytam 
pripažinti ir bylose, susijusiose su mišrių (angl. composite) procedūrų taikymu. Šios pro-
cedūros ypatingos tuo, jog priešingai nei pirmiau aptartose konkurencijos ar antidem-
pingo srityse, jas išvien pavesta įgyvendinti ne tik Sąjungos institucijoms ar kitiems or-
ganams, bet ir nacionaliniams administravimo subjektams. Taigi, jos yra daugiapakopės. 
Chrestomatiniais mišrių procedūrų pavyzdžiais laikytinos įvairios muitinės procedūros, 
kaip antai importo muitų grąžinimas arba struktūrinės paramos susigrąžinimas, t. y. bū-
tent šių procedūrų plotmėje Sąjungos teismai išvystė reikšmingą praktiką dėl teisės būti 
išklausytam taikymo. 
53 Žr. ESTT 1991 m. lapkričio 21 d. sprendimą byloje C-269/90, Technische Universität München prieš 

Hauptzollamt München-Mitte, Rink. p. I-5469.
54 Ibid, par. 24. Nors šioje byloje Komisija ir konsultavosi su ekspertų grupe, ši, kaip paaiškėjo iš bylos duo-

menų, stokojo reikiamų techninių žinių mokslinių aparatų lygiavertiškumo klausimui išspręsti. 
55 Ibid, par. 22. Daugiau apie Sąjungos administravimo subjektų pareigą kruopščiai ir rūpestingai nagrinėti 

individualias situacijas ten, kur jiems yra suteikta plati diskrecija (angl. – principle of care), žr. Nehl, H. P., 
op. cit., p. 101–160, taip pat – infra, išnaša 58. 

56 Ibid, par. 23. 
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Pirmtakėje byloje, susijusioje su muitų grąžinimu – France-Aviation byloje57 – 
Pirmosios instancijos teismas, priešingai nei Teisingumo Teismas Technische Universität 
München byloje, teisės būti išklausytam taikymą siejo ne su būtinybe atlikti sudėtingą 
techninį įvertinimą, bet su Komisijos turima diskrecija muitų grąžinimo srityje58, juo la-
biau tais atvejais, kai ši nukrypsta nuo jai pateikto nacionalinių institucijų situacijos ver-
tinimo. Todėl būtent Komisija, pasak Pirmosios instancijos teismo, privalėjo pasirūpin-
ti, jog nacionalinės institucijos išklausytų muitų susigrąžinimu suinteresuotą asmenį59. 
Pozicija, jog teisė būti išklausytam pirmiausia turi būti užtikrinama tarp asmens ir naci-
onalinės valdžios institucijos dera su ES instituciniais principais – valstybių narių proce-
sine autonomija ir lojalumo pareiga60. Tačiau vėliau ji teisminėje praktikoje buvo reinter-
pretuota. Pasyvi Komisijos funkcija kontroliuoti, kad nacionalinių institucijų sprendimai 
būtų priimami remiantis visapusiška informacija, įskaitant ir tą, kurią pateikia procedū-
ros baigtimi suinteresuotas asmuo, išplėsta, o teisė būti išklausytam pripažinta abiejuose 
mišrių procedūrų lygmenyse, t. y. tiek nacionaliniame, tiek Sąjungos61. Tokiu būdu teis-
minėje praktikoje vis labiau buvo akcentuotas šios teisės fundamentalumas62, vėlgi – jos 
taikymo nesiejant su šios teisės įtvirtinimu vieną ar kitą procedūrinį etapą reglamentuo-
jančiose teisės normose. Analizuojama byla paminėtina ir tuo atžvilgiu, jog Pirmosios 
instancijos teismas reikšmės nesuteikė ir Komisijos argumentui (šiojo apskritai nesiimda-
mas analizuoti), esą procedūrinis trūkumas konkrečioje situacijoje vis tiek nebūtų turėjęs 
jokio poveikio ginčijamo sprendimo turiniui63. 
57 Žr. Pirmosios instancijos teismo 1991 m. lapkričio 9 d. sprendimą byloje T-346/96, France-Aviation prieš 

Komisiją, Rink. p. II-2841.  
58 Ibid., par. 33. // Ši Pirmosios instancijos teismo pozicija atitinka idėją, jog kuo platesnė institucijos tu-

rima diskrecija – tuo siauresne apimtimi jos įgyvendinimo kontrolę vykdo teisminės institucijos, todėl 
suinteresuotojo asmens procedūrinis įnašas tampa itin prasmingas, daugiau šiuo aspektu žr. Barbier de  
La Serre, E. Procedural Justice in the European Community Case-law concerning the Rights of the  
Defence: Essentialist and Instrumental Trends. European Public Law. 2006, 12 (2), p. 225–250. 

59 Ibid., par. 36. 
60 Eckes, C; Mendes, J. The Right to Be Heard in Composite Administrative Procedures: Lost in between 

Protection?European Law Review. 2011, 36 (5), p. 652. 
61 Žr. Pirmosios instancijos teismo 1998 m. vasario 19 d. sprendimą byloje T-42/96, Eyckeler & Malt AG 

prieš Komisiją, Rink. p. II-401, Pirmosios instancijos teismo 1998 m. rugsėjo 17 d. sprendimą byloje 
T-50/96, Primex Produkte Import Export ir kt. prieš Komisiją, Rink. p. II-3773, Pirmosios instancijos teis-
mo 2000 m. sausio 18 d. sprendimą byloje T-290/97, Mehibas Dordtselaan prieš Komisiją, Rink. p. II-15, 
Pirmosios instancijos teismo 2001 m. gegužės 10 d. sprendimą byloje T-186/97, Kaufring ir kt. prieš  
Komisiją, Rink. p. II-1337 ir kt. 

62 Kitas teisės būti išklausytam fundamentalumą iškalbingai nusakantis faktas yra tas, jog Sąjungos teis-
mai šios teisės taikymą gali inicijuoti ex proprio motu, žr. ESTT 1991 m. gegužės 7 d. sprendimą byloje 
C-291/89, Interhotel prieš Komisiją, Rink. p. I-2257, 1998 m. balandžio 2 d. sprendimą byloje C-367/95, 
Komisija prieš Sytraval ir Brink‘s France, Rink. p. I-01719.

63 France-Aviation byla, par. 39. // Teismas šioje byloje procedūrinės pažaidos nelaikė esant nereikšminga ginčo 
baigčiai, t. y. netaikė harmless error principo, tačiau tokios pozicijos laikytasi anaiptol ne visose bylose. Ge-
neralinio advokato Colomer žodžiais tariant, Bendrijos teisėje procedūrinės taisyklės „gyvena savo gyveni-
mą“, atsietą nuo tokių procedūrų metu priimamo sprendimo turinio, tik esant tam tikroms aplinkybėms, t. y. 
sprendimo procedūrinis trūkumas savarankišku pagrindu panaikinti tokį sprendimą taps tuomet, kai dėl jo 
neįmanoma susiformuoti nuomonės apie ginčijamo sprendimo turinį (Generalinio advokato Colomer 2003 m. 
vasario 11 d. nuomonė, pateikta Aalborg Portland byloje C-204/00, par. 30), žr., pvz., ESTT 1990 m. kovo 21 d. 
sprendimą byloje C-142/87, Belgija prieš Komisiją, Rink. p. I-959, par. 48, ESTT 2001 m. spalio 18 d. sprendi-
mą byloje C-241/00, Kish Glass prieš Komisiją, Rink. p. I-7759, par. 36 ir kt. Apie tai, jog teisės būti išklausytam 
pažeidimas įprastai lemia administracinės procedūros sprendinio panaikinimą, tik jei nesant šio pažeidimo 
procedūrai pasibaigus būtų pasiektas kitas rezultatas žr. ESTT sprendimą Kamino byloje, supra, išnaša 18, par. 
79 ir jame nurodytą praktiką.     
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Nepalankios priemonės kriterijų bei subjektų, kuriems turi būti sudaryta galimybė 
būti išklausytiems, ratą Sąjungos teismai toliau atskleidė bylose, susijusiose su struktū-
rinės paramos grąžinimu. Vienoje iš žymiausių šios srities bylų – Lisrestal64 – ginčijamu 
Komisijos sprendimu iš Portugalijos įmonių buvo pareikalauta grąžinti netinkamai pa-
naudotų paramos, gautos iš Europos socialinio fondo, lėšų dalį. Galimybė būti išklausy-
toms, t. y. pateikti su situacija susijusius paaiškinimus, šioms įmonėms nebuvo sudaryta 
nei prieš Komisiją, nei prieš paramą administravusią Portugalijos nacionalinę agentūrą. 
Priešingai – Komisija, prieš priimdama sprendimą, paaiškinimų paprašė tik iš pastaro-
sios agentūros, motyvuodama, jog juos Sąjungos organams struktūrinės paramos grąži-
nimo srityje turi teikti valstybės narės. Teisingumo Teismas tokiai argumentacijai nepri-
tarė, pabrėždamas tiesioginį ryšį (angl. – direct link) tarp paramos gavėjų ir Komisijos65 
kaip veiksnį, turėjusį sąlygoti teisės būti išklausytam taikymą konkrečiu atveju. Pasak 
Teisingumo Teismo, nors Portugalijos įmonės ir nebuvo Komisijos sprendimo adresatės, 
būtent jos patyrė ekonominius padarinius, t. y. neteko joms iš pradžių suteiktos paramos. 
Tai, nors ir nebuvo administracinė sankcija ar bauda stricto sensu, prilygo nepalankiai 
priemonei, reikšmingai paveikusiai jų interesus66. Teisingumo Teismas taip pat teisės būti 
išklausytam ribojimą pateisinančiu argumentu nepripažino to, jog Komisija pareiškėjų 
negalėjo išklausyti dėl praktinių kliūčių, t. y. dėl to, jog ji konkrečių projektų, kuriems 
suteikta parama, administravimą yra delegavusi valstybėms narėms67. Ši pozicija atlie-
pia kitą Sąjungos teismų praktikoje aptinkamą idėją, jog pagarba pagrindinėms teisėms 
įprastai neturėtų būti užgožta techninių ar teisinių sunkumų, kuriuos efektyviai veikian-
tys administravimo subjektai gali ir privalo gebėti įveikti68. 

Reikšmingą praktiką, plėtojančią teisės būti išklausytam sampratą, Sąjungos 
teismai suformavo ir prieglobsčio srityje. Kaip viena iš esminių išskirtina M.M.69 byla, 
kurioje Teisingumo Teismas sprendė klausimą, ar turi būti pripažinta teisė asmeniui būti 
išklausytam procedūroje dėl papildomos apsaugos suteikimo, vykstančioje atmetus jo 
prašymą suteikti prieglobstį. Teisingumo Teismas šioje byloje, apžvelgęs savo ligšiolinę 
praktiką, akcentuojančią teisės būti išklausytam svarbą ir itin plačią apimtį, sprendė, 
jog prieglobsčio prašytojo teisė būti išklausytam turi būti taikoma kompetentingos 
nacionalinės institucijos pagal bendrąją Europos prieglobsčio sistemą priimtas taisykles 
organizuojamoje prašymo suteikti papildomą apsaugą nagrinėjimo procedūroje. Minėtąją 
pareigą Teisingumo Teismas, kaip matyti iš šio sprendimo motyvacijos, tiesiogiai išvedė iš 
Chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punkte numatytos teisės būti išklausytam, kaip teisės į gerą 
administravimą sudėtinės dalies, kas leidžia daryti bendresnio pobūdžio išvadą, jog šiuo 
sprendimu buvo patvirtintas šio straipsnio privalomumas nacionalinėms institucijoms, 
įgyvendinančioms Sąjungos teisę. 

64 Supra, išnaša 18. 
65 Ibid, par. 28.  
66 Ibid, par. 31 – 34. 
67 Ibid, par. 35 – 37. 
68 Žr. Pirmosios instancijos teismo 1995 m. birželio 29 d. sprendimą byloje T-30/91, Solvay prieš Komisiją, 

Rink. p. II-01775, par. 102. 
69 Žr. ESTT 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą byloje C-277/11, M.M. prieš Minister for Justice, Equal-

ity and Law Reform ir kt., paskelbtą skaitmeniniame rinkinyje. Taip pat daugiau apie Sąjungos Teismų 
formuojamą praktiką prieglobsčio bylose skaityti Jakulevičienė, L; Siniovas, V. Europos Žmogaus Teisių 
Konvencijos teikiama apsauga – oazė prieglobsčio prašytojams Europoje?, Jurisprudencija, 2013, 20 (3), 
p. 855–899.   
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1.2.2. teisės būti išklausytam gynimo ribos sąjungos teisminėje praktikoje

Kaip ir kitos pagrindinės teisės, teisė būti išklausytam nėra absoliuti, o Sąjungos 
teismai tam tikrose srityse šios teisės nepripažįsta arba pateisina šios teisės ribojimus su 
sąlyga, kad jie atitinka bendrąjį interesą, kurio tam tikra priemone yra siekiama, ir, atsi-
žvelgiant į tokį siekiamą tikslą, nėra neproporcingi bei nepaneigia pačios teisės esmės70. 

Pirmiausia pasakytina, jog teisė būti išklausytam pripažįstama administracinėse 
procedūrose, galinčiose paveikti suinteresuotą asmenį individualiai, tačiau ne Sąjungos tei-
sėkūros procesuose, skirtuose neapibrėžtam subjektų ratui. Antai, kelrodėje Atlanta71 byloje 
Vokietijos įmonė, užsiimanti bananų prekyba, siekė prisiteisti žalą, kilusią dėl Tarybos re-
glamento, pakeitusio prekybos bananais bendrojoje rinkoje taisykles, priėmimo. Kaip vieną 
iš minėto reglamento neteisėtumo pagrindų įmonė nurodė faktą, jog prieš priimant šį re-
glamentą jai nebuvo sudaryta galimybė teikti paaiškinimų, nors jis reikšmingai paveikė jos 
ekonominius interesus. Taigi, įmonė bandė remtis pirmiau minėta Al-Jubail bylos formule, 
jog nepaisant bendro (norminio) pobūdžio, šiuo atveju toks teisės aktas ją veikė „tiesiogiai 
ir konkrečiai“. Teisingumo Teismas tokios pozicijos nepalaikė, konstatuodamas, jog teisės 
būti išklausytam taikymas negali būti išplėstas teisėkūros procedūroms, kurių metu priima-
mi bendro pobūdžio aktai, atspindintys Bendrijos politinį pasirinkimą ekonomikos srityje72. 
Tokiose procedūrose Bendrija konsultuotis su asmenimis, susijusiais su būsimo akto priė-
mimu, privalo tik jei tą aiškiai nurodo atitinkamą procedūrą reglamentuojančios teisės nor-
mos73. Ši principinė teismo pozicija vėliau buvo patvirtinta gausioje Sąjungos teismų prakti-
koje74. Teisės būti išklausytam nepripažinimą tokio pobūdžio procedūrose galima pateisinti 
argumentu, jog priimant bendro pobūdžio teisės aktus, išreiškiančius politinę kryptį vienoje 
ar kitoje srityje, ydinga yra išskirti ir įgalinti tam tikrus subjektus dėl to teikti prieštaravimus, 
nes tokiu būdu galima pakenkti viešajam interesui, kurio tokiais bendro pobūdžio aktais yra 
siekiama75. Be to, ši Teisingumo Teismo pozicija pateisintina ir atstovaujamosios demokra-
tijos logika. Kaip remiantis ankstesniais išaiškinimais pažymėta šiame Teisingumo Teismo 
sprendime, asmenų teisė dalyvauti jų teisinę padėtį galimai paveiksiančių aktų leidyboje 
užtikrinama per pirminėje teisėje numatytą pareigą konsultuotis su Europos Parlamentu ir 
kitais jų interesams atstovaujančiais organais, kaip antai Europos ekonominių ir socialinių 
reikalų komitetu76. Tačiau, kaip žinoma, net ir bendro pobūdžio (norminiai) teisės aktai, pa-
vyzdžiui, aktai, suteikiantys pagrindą įšaldyti įtariamų teroristų lėšas, gali paveikti identifi-
kuojamų asmenų ratą, todėl šio kriterijaus, nukreipto į teisės akto pobūdį, suabsoliutinimas 
Teisingumo Teismo praktikoje akademinėje literatūroje yra kritikuojamas77. 
70 Žr., pvz., ESTT 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo byloje C-418/11, Texdata Software, paskelbto Skaitme-

niniame rinkinyje, par. 84 ir jame nurodytą praktiką. 
71 Žr. ESTT 1999 m. spalio 14 d. sprendimą byloje C-104/97, Atlanta prieš Europos bendriją, Rink. p. 

I-6983. 
72 Ibid., par. 13 ir 37. 
73 Ibid., par. 13 ir 38. 
74 Žr., pvz., Pirmosios instancijos teismo 1998 m. liepos 16 d. sprendimą byloje T-199/96, Laboratoires 

pharmaceutiques Bergaderm ir Goupil prieš Komisiją, Rink. p. II-02805, Pirmosios instancijos teismo 
2002 m. rugsėjo 11 d. sprendimą byloje T-13/99, Pfizer Animal Health prieš Tarybą, Rink. p. II-3305, 
ESTT 2004 m. balandžio 1 d. sprendimą byloje C-263/02, Komisija prieš Jégo-Quéré, Rink. p. I-03425 ir 
kt. 

75 Craig, op. cit., p. 294. 
76 ESTT sprendimo Atlanta byloje, supra, išnaša 68, par. 71–72. 
77  Kaip ir praktiniu lygmeniu dažnai netobulai veikianti atstovaujamosios demokratijos idėja, Europos Parla-

mento galioms Sąjungos teisėkūroje vis dar išliekant ribotoms, šiuo aspektu žr. Mendes, op. cit., p. 192–240. 
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Taip pat – nors pirmiau nusakytoji Lisrestal byla ir itin išplėtė nepalankios prie-
monės kriterijaus, kaip pagrindo taikyti teisę būti išklausytam, sampratą, į ją įtraukdama 
ir struktūrinės paramos lėšų praradimą, šios teisės taikymas nėra pripažįstamas atran-
kos procedūrose, skirtose tokiai paramai įgyti, kuriose dalyvauja itin platus subjektų ra-
tas. Toks išaiškinimas buvo pateiktas Windpark78 byloje, kurioje vėjo energetiką plėtojanti 
įmonė, kartu su kitomis 700 įmonėmis, siekė būti atrinkta Sąjungos paramai gauti. Be 
kita ko, įmonė ginčyto Komisijos sprendimo, kuriuo atsisakyta finansuoti jos projektą, 
neteisėtumą bandė grįsti teiginiu, jog jai nebuvo suteikta galimybė išsakyti paaiškinimus, 
kodėl būtent šiam projektui turėjo būti suteikta Sąjungos parama. Pasak Teisingumo 
Teismo, tais atvejais, kai procedūroje, kurios metu siekiama įgyti naudą, dalyvaujančių 
subjektų ratas yra itin platus, jiems po atrankinės paraiškos pateikimo neprivalo būti 
sudaryta papildoma galimybė išreikšti savo požiūrį79. Tokia pozicija yra pateisinama di-
džiuliu procedūroje dalyvaujančių subjektų kiekiu, kurių išklausymas netruktų tapti ne-
pakeliama administracine našta80. Be to, kaip pažymėjo generalinis advokatas, teikęs iš-
vadą šioje byloje, tokiose situacijose paprasčiausiai nėra prielaidų teisės būti išklausytam 
taikymui, nes subjektų, siekiančių gauti Sąjungos paramą, teisinė padėtis paramos nesu-
teikimo atveju išlieka nepakitusi, o vienintelė subjektams numatyta garantija yra ta, jog jų 
pateikta paraiška paramai gauti procedūros metu turi būti išnagrinėta objektyviai81. Taigi, 
Teisingumo Teismas konkrečiu atveju apskritai neįžvelgė nepalankios priemonės buvimo. 

Teisė būti išklausytam taip pat nėra ginama, jei jos užtikrinimas konkrečiu atveju 
galėtų pakenkti administracinės priemonės veiksmingumui ir būtų nesuderinamas su šia 
priemone siekiamo bendrojo intereso tikslu. Toks teisės būti išklausytam ribojimas atsi-
spindi bylose, susijusiose su įtariamų teroristų lėšų įšaldymu82. Antai, Yusuf83 byloje, ku-
rioje bandyta užginčyti Tarybos Reglamentą, įšaldžiusį ieškovų lėšas, kuris buvo priimtas 
įgyvendinant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas, pažymėta, jog lėšų įšaldymo 
priemonė vien savo pobūdžiu turi būti netikėto poveikio ir taikoma nedelsiant, todėl apie 
tokios priemonės taikymą neturėtų būti iš anksto pranešama84. Tačiau šis išaiškinimas 
netaikytinas situacijoms, kai tokios ribojančios priemonės galiojimas yra pratęsiamas, 
nes tokiu atveju išklausius asmenį priemonės veiksmingumas, jai jau esant taikomai, ne-
nukentės85. Sprendimas Yusuf byloje įdomus ir tuo, jog būtinybė užtikrinti administraci-
nių priemonių veiksmingumą ir viršesni saugumo interesai nebuvo vienintelis pagrindas 

78 Žr. ESTT 1998 m. gegužės 14 d. sprendimą byloje C-48/96, Windpark Groothusen prieš Komisiją, Rink.  
p. I-2873.

79 Ibid., par. 46. 
80 Nehl, op. cit., p. 84–85. 
81 Žr. Generalinio advokato Cosmas 1997 m. lapkričio 13 d. išvadą, teiktą Windpark byloje, par. 49.  
82 Kitas chrestomatinis pavyzdys, kuomet teisė būti išklausytam yra ribojama turint tikslą nepakenkti admi-

nistracinės priemonės veiksmingumui yra Komisijos vykdomas duomenų rinkimas vietoje, siekiant išaiš-
kinti galimus konkurencinės teisės pažeidimus. Tokie tiriamieji veiksmai turi būti netikėti, idant konku-
rencijos pažeidimais įtariamos įmonės nespėtų paslėpti ar sunaikinti inkriminuojančių dokumentų. Šiuo 
aspektu žr., pvz., ESTT 1980 m. birželio 26 d. sprendimą byloje C-136/79, National Panasonic prieš Komi-
siją, Rink. 2033, par. 17–27. 

83 Žr. Pirmosios instancijos teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. sprendimą byloje T-306/01, Yusuf ir Al Barakaat 
International Foundation prieš Tarybą ir Komisiją, Rink. p. II-3533.

84 Ibid., para. 308. // Taip pat šiuo aspektu žr. ESTT 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimą byloje C-402/05, Kadi 
ir Al Barakaat International Foundation prieš Tarybą ir Komisiją, Rink. p. I-6351, par. 338–340. 

85 Žr. ESTT 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą byloje C-27/09, Prancūzija prieš People’s Mojahedin  
Organization of Iran, Rink. p. I-13427, par. 75. 
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atsisakyti pripažinti teisę būti išklausytiems asmenims, kurių lėšos buvo įšaldytos. 
Šalutinis tokio atsisakymo pagrindas buvo vertinimo laisvės priimti minėtas priemones 
stoka. Pirmosios instancijos teismas eksplicitiškai pripažino, jog teisės būti išklausytam 
taikymo praktika buvo vystoma konkurencijos, antidempingo ir valstybės pagalbos, taip 
pat tarnybinės atsakomybės ar finansinės paramos sumažinimo srityse, kuriose Bendrijos 
institucijos gali atlikti detalesnį tyrimą bei turi didelės diskrecijos teisę86. Tačiau konkre-
čiu atveju Bendrijos institucijos neturėjo jokios vertinimo laisvės, nes sankcijų, kurias 
siekta įgyvendinti ginčytu reglamentu, peržiūrėjimo mechanizmai išimtinai priklausė 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai ir jos Sankcijų komiteto kompetencijai. Taigi, teisė būti 
išklausytam neturėtų būti taikoma tokiomis aplinkybėmis, kai apklausus suinteresuotą-
jį asmenį bet kuriuo atveju institucija negalėtų peržiūrėti savo pozicijos87. Tokia pozicija 
atitinka pirmiau išsakytą idėją, jog teisės būti išklausytam įgyvendinimas yra prasmingas, 
kuomet administravimo subjektai turi plačią diskreciją, tačiau tampa beprasmiu, kuomet 
ši administravimo subjektų diskrecija yra ribota (compétence liée).

Pridurtina, jog teisė būti išklausytam Sąjungos teismų praktikoje nėra ginama ne 
tik tais atvejais, kai jos užtikrinimas vis tiek nepakeistų institucijos pozicijos, bet ir tuo-
met, kai procedūros metu priimama administracinė priemonė asmens interesus paveikia 
nedaug88. Ši pozicija atitinka Sąjungos Teismų praktikoje teisės būti išklausytam taikymo 
prielaidos – nepalankios priemonės – kvalifikuojantį požymį, t. y. gebėjimą reikšmingai89 
paveikti administracinėje procedūroje dalyvaujančio asmens interesus. 

2. teisės būti išklausytam taikymas lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje: užsieniečių teisinės padėties ir 

paramos bylų pavyzdžiai

Kalbant apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą teisės būti 
išklausytam taikymo praktiką, šio straipsnio tikslais atskaitinėse pasirinktose srityse 
pirmiausia paminėtinas šio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimas administracinė-
je byloje Nr. A756-686/2010, pastebėtas ir europiniu lygmeniu, t. y. patekęs į Teisingumo 
Teismo leidžiamo biuletenio „Reflets“ apžvalgą. Šis sprendimas, kaip ir Teisingumo 
Teismo sprendimas pirmiau minėtoje M.M. byloje, tačiau jį pralenkdamas laike, pateikė 
vertingų išaiškinimų, susijusių su teisės būti išklausytam taikymu procedūrose dėl papil-
domos apsaugos suteikimo. 

86 Ibid., par. 326. 
87 Ibid., par. 328. 
88 Antai, Kuhner byloje Teisingumo Teismas pripažino, jog Komisijos organizacinė pertvarka nors ir pavei-

kė pareiškėją, kuris buvo Komisijos tarnautojas, šis poveikis, be kita ko, jam konkrečiomis aplinkybėmis 
išlaikius turėtą tarnybinę pareigybę ir visus iš to kylančius privalumus, nebuvo tokio masto, kad suteiktų 
pagrindą teisės būti išklausytam taikymui. Juolab jog pareiškėjas turėjo vėlesnę galimybę būti išklausytas 
teisme, žr. Teisingumo Teismo 1980 m. gegužės 28 d. sprendimą byloje C-33/79, Kuhner prieš Komisiją,  
Rink. 1677, par. 25. 

89 Sąjungos teismų praktikoje, atskleidžiančioje nepalankios priemonės kriterijų, daugiausia vartojama 
„[galinčios] reikšmingai (angl. – significantly) [paveikti asmens interesus] formuluotė, tačiau nevengiama 
ir prieveiksmių perceptibly ir appreciably, į lietuvių kalbą verstinų kaip „pastebimai“ bei savo ruožtu su-
ponuojančių menkesnį priemonės nepalankaus poveikio asmens interesams intensyvumą. 
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Šioje byloje kilo ginčas dėl Migracijos departamento sprendimo panaikinti pa-
pildomą apsaugą Rusijos Federacijos piliečiui dėl to, jog jis lankėsi kilmės valstybėje. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia akcentavo iš 2004 m. balandžio 
29 d. Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo 
pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikia-
mos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų Nr. 2004/83/EB (toliau – ir Kvalifikavimo 
direktyva) 4 straipsnio 3 dalies kylančią pareigą individualiai vertinti kiekvieną situaciją. 
Pasak ginčą nagrinėjusios išplėstinės teisėjų kolegijos, tai išreiškė procedūrinį reikalavi-
mą, susijusį ir su prašymų dėl papildomos apsaugos suteikimo, taip pat jos panaikinimo 
pagrindų nagrinėjimo procesu. Sistemiškai vertindamas ginčui aktualias Kvalifikavimo 
direktyvos, 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvos, nustatančios būtiniausius rei-
kalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse,  
Nr. 2005/85/EB (toliau – ir Procedūrų direktyva) ir Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 
nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog prieš priimant 
sprendimą dėl papildomos apsaugos panaikinimo, kompetentinga institucija turi išsiaiš-
kinti visas tokio sprendimo priėmimui reikšmingas aplinkybes, be kita ko, ir tai, ar pa-
naikinus papildomą apsaugą vienu iš pagrindų, nėra poreikio ją suteikti kitais pagrindais. 
Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, turėtų būti imamasi „protingų prie-
monių informuoti ir išklausyti asmenį, kuriam paskirtos papildomos apsaugos panaikini-
mo klausimas yra svarstomas. Tik taip įmanoma sudaryti reikiamas sąlygas visapusiškam 
ir išsamiam teisiškai reikšmingų aplinkybių, taip pat ir asmens „visiškai pagrįstos baimės“ 
subjektyviojo elemento egzistavimo ar išnykimo, išsiaiškinimui ir nustatymui. Užsieniečių 
teisinės padėties įstatymo normos daugeliu atvejų netektų savo prasmės ir jų tikslai nebūtų 
pasiekti, jei sprendimą, priimtą asmenį apklausus, vėliau jau būtų galima bet kada pakeisti 
asmens neišklausius. Tokiu atveju iš tiesų kiltų reali grėsmė, kad sprendimas dėl papildomos 
apsaugos panaikinimo bus priimtas išsamiai neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių ir dėl 
to taps nepagrįstu, sudarys prielaidas tarptautinės apsaugos reikalaujančio asmens teisių 
pažeidimui“.

Ši sprendimo ištrauka atspindi pirmiau nusakytąją dvilypę teisės būti išklausytam 
paskirtį: viena vertus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentuoja instru-
mentalistinę šios teisės funkciją, nurodydamas, jog tik jos įgyvendinimas gali suteikti 
kompetentingai institucijai visą reikiamą informaciją, tarnaujančią objektyvaus sprendi-
mo priėmimui, kita vertus – tokios teisės neįgyvendinimas, išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, pažeistų ir asmens teises, tokiu būdu implicitiškai primenant teisės būti iš-
klausytam, kaip gynybos teisių dalies prigimtį bei subjektyvistinę šios teisės funkciją. Tai 
visiškai atitinka Sąjungos teismų praktikos tendenciją remtis abejomis šios teisės funkci-
jomis bei ją laikyti tiek gynybos teisių, tiek mutatis mutandis teisės į gerą administravimą 
dalimi90. 

Toliau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiame sprendime analizavo 
ginčui aktualias Procedūrų direktyvos nuostatas, be kita ko, akcentuodamas šios direk-
tyvos 38 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą tarptautinės apsaugos suteikimo procedūroje da-
lyvaujančio asmens garantiją dėl to būti informuotam ir pasisakyti, ir sprendė, jog jos 
Lietuvos Respublikoje yra taikytinos ne tik procedūrose, susijusiose su pabėgėlio statusu, 
bet ir procedūrose, susijusiose su papildoma apsauga. Kadangi šios Procedūrų direkty-
vos nuostatos vis dėlto nebuvo pakankamai aiškiai perkeltos į nacionalinę teisę, atsižvelg-
90 Supra, išnaša 44. 
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dama į netiesioginį direktyvų veikimo principą, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, jog 
Lietuvos teisėje asmens teisė būti išklausytam gali būti kildinama iš gero administravimo 
principo, kuriuo įgyvendinamas konstitucinis imperatyvas – valdžios įstaigos tarnauja 
žmonėms (Konstitucijos 5 str. 3 d.). 

Be šio nacionalinėje teisėje pripažįstamo principo, išplėstinė teisėjų kolegija spren-
dime nurodė ir tai, jog: „Gero administravimo kodekso, patvirtinto 2007 m. birželio 20 d. 
Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. 7 (2007), 14 straipsnis numato, jog 
valdžios institucijoms priimant sprendimą, kuris tiesiogiai ir neigiamai paveiks privačių as-
menų teises, tokiems asmenims, jei tai nėra akivaizdžiai nebūtina, turi būti suteikta gali-
mybė per protingą terminą ir nacionalinėje teisėje nustatytu būdu išreikšti savo požiūrį, jei 
prieš tai jiems tokia galimybė nebuvo suteikta“. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pridūrė, 
jog „Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje apibrėžiant gero administravimo prin-
cipo turinį, be kita ko, taip pat nurodoma „teisė būti išklausytam“, kuri reiškia, jog kiekvie-
nas asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią prie-
monę (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 2 d. a p.). Ši Chartijos nuostata išreiškia bendro 
pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio 
Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį. Atkreiptinas dė-
mesys ir į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad tei-
sės į gynybą principas, kuris taikomas ne tik tais atvejais, kai asmeniui gresia sankcijos, 
bet ir tada, kai gali būti priimamas sprendimas, kuriuo asmens interesai būtų paveikiami 
neigiamai, reikalauja, kad sprendimų, kuriais reikšmingai paveikiami asmens interesai, 
adresatas turėtų galimybę veiksmingai išreikšti savo nuomonę (žr., pvz., Teisingumo Teismo 
2002 gruodžio 12 d. Sprendimas  Distillerie Fratelli Cipriani SpA  prieš  Ministero delle 
Finanze  (C-395/00), 51 p.)“. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į 
minėtus išaiškinimus, dėl to, jog pareiškėjas prieš panaikinant jam papildomą apsaugą 
nebuvo apklaustas, kaip dėl esminio procedūrinio trūkumo, taip ir dėl kitų ginčo spren-
dimo motyvacijos trūkumų jį panaikino.

Šiuo aspektu pagirtinas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo rėmimasis ne 
tik Teisingumo Teismo praktika, plačia apimtimi pripažįstančia teisės būti išklausytam 
taikymą, bet ir Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija, kuri, kaip en passant 
 užsiminta šio straipsnio įžangoje, atspindi minimalius bendrus standartus, dėl kurių 
Europos Tarybos valstybės narės sutaria. Tačiau, straipsnio autorės nuomone, galėtų 
būti drąsiau remiamasi Chartija, kaip teisės būti išklausytam taikymo šaltiniu. Chartijos 
kaip „papildomo teisės aiškinimo šaltinio“ įvardijimas yra tinkamas srityse, pasižymin-
čiose išimtinai nacionaline teisinio reguliavimo dimensija91. Tačiau srityse, kuriose tai-
koma Sąjungos teisė, Chartija, nors ir esant diskusijai dėl jos 51 straipsnyje apibrėžia-
mos taikymo srities92, ir jos suponuojančiomis procedūrinėmis garantijomis galima būtų 
remtis tiesiogiai. Tai ne tik atitiktų pirmiau minėtoje M.M. byloje pateiktą išaiškinimą, 
jog Chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punkte įtvirtinta teisė būti išklausytam taikoma  

91 Antai, Chartija kaip papildomas teisės aiškinimo šaltinis, be kita ko, įtvirtinantis teisę būti išklausytam, 
buvo įvardyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, susijusioje su registrų duomenų 
pakeitimo ar mokestiniais ginčais, šiuo aspektu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. 
gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1548-552/2015, 2015 m. lapkričio 30 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A-2695-520/2015, 2013 m. balandžio 4 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A261-573/2013 ir kt. 

92 Šiuo aspektu žr. Margrét V Kristjánsdóttir straipsnį „Geras administravimas kaip pagrindinė teisė“, publi-
kuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos biuletenyje Nr. 30, 2016, p. 405–421. 
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nacionalinėms institucijoms, įgyvendinančioms Sąjungos teisę (juolab kad abejose bylose 
teismai rėmėsi ta pačia direktyva), bet ir išryškintų analizuojamos teisės fundamentalu-
mą, ko, manytina, ją perkėlus į Sąjungos konstitucinį lygmenį bei padarius ją vienintele 
teise, numatyta „kiekvienam asmeniui“93, ir buvo siekiama. 

Kitose bylose, susijusiose su užsieniečių teisine padėtimi, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas taip pat atskleidė vertingų analizuojamos teisės aiškinimo as-
pektų. Antai, administracinėje byloje Nr. eA-226-858/201594, kurioje ginčas kilo dėl 
Migracijos departamento atsisakymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, Lietuvos 
vyriausiasis administracinis tokį sprendimą panaikino iš esmės nustatęs, jog viešojo 
administravimo subjektas nesuteikė pareiškėjui protingo termino būti išklausytam, to-
kiu būdu pažeisdamas ir gero administravimo principą. Kalbant konkrečiau, Migracijos 
departamentas pareiškėjui nustatė nepagrįstai trumpą terminą – 2 dienas – pateikti pa-
pildomus dokumentus, turėjusius įrodyti, jog jo įmonė Lietuvoje nėra fiktyvi. Pareiškėjui 
informavus Migracijos departamentą, jog dėl ligos per tokį trumpą terminą tokių papil-
domų dokumentų pateikti negalės, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje jam pakeisti atsi-
sakyta. Sveikintina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pozicija netoleruoti si-
tuacijų, kai nors administracinės procedūros metu formaliai ir yra sudaroma galimybė 
asmeniui prieš priimant jam nepalankų sprendimą teikti paaiškinimus, trumpas tam 
duotas terminas tokios teisės įgyvendinimą paverčia „praktiškai neįmanomu ar labai su-
dėtingu“. Tai visiškai atitinka Sąjungos teismų poziciją à la Sopropé95, susijusią su teisės 
būti išklausytam veiksmingumu. Be to, šis sprendimas yra puikus pavyzdys, kai procedū-
rinė garantija „gyvena savo gyvenimą“, t. y. ji sudarė savarankišką pagrindą teismui pa-
naikinti ginčijamą sprendimą, nesiimant analizuoti materialiųjų jo teisėtumo aspektų. Tai 
atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintą 
nuostatą, jog „skundžiamas teisės aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl 
to, jog jį priimant pažeistos pagrindinės procedūros <...>“, nesiimant svarstyti, ar materi-
alioji sprendimo išdava būtų galėjusi likti nepakitusi, jei pagrindinių procedūrinių garan-
tijų, šiuo atveju – asmens teisės būti išklausytam – būtų buvę paisoma.   

Iš paramos srities bylų, susijusių su teisės būti išklausytam taikymu, paminėtina 
administracinė byla Nr. A438-1102/201496, publikuota ir Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo biuletenyje. Šia byla vėliau buvo remiamasi daugybėje kitų bylų, susijusių 
su ginčais dėl nurodymų grąžinti paramos lėšas už netinkamai deklaruotus žemės ūkio 
naudmenų plotus, grindžiamų ortofotografine medžiaga. Konkrečioje byloje tokį spren-
dimą pareiškėjo atžvilgiu priėmė Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – ir Agentūra), 
pasinaudojusi ortofotografine medžiaga bei nustačiusi pareiškėjo netinkamai deklaruotą 
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto faktą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas tokį Agentūros sprendimą, kaip matyti iš sprendimo motyvų, panaikino nustatęs, 

93 Chartijos 41 straipsnis yra vienintelė nuostata Chartijos V-ame skyriuje „Pilietinės teisės“, įtvirtinanti 
tam tikrą teisę ne tik Sąjungos piliečiams, bet ir „kiekvienam asmeniui“, daugiau šiuo aspektu žr. Lanza, 
E. The Right to Good Administration in the European Union: Roots, Rationes and Enforcement in Anti-
trust Case-Law. Teoria del diritto e dello Stato, 2008, p. 480–481. 

94 Žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 7 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. eA-2266-858/2015. 

95 Infra, išnaša 23. 
96 Žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą administracinėje byloje 

Nr. A438-1102/2014. 
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jog nors ortofotografine medžiaga remtis, siekiant patikrinti žemės plotų deklaravimo 
teisingumą, nedraudžia nei ginčo santykius reglamentuojantys Sąjungos reglamentai, nei 
juos aiškinanti Teisingumo Teismo praktika, konkrečiu atveju ortofotografinėje medžia-
goje užfiksuoti vaizdai nėra pakankamai patikimi ir tikslūs, todėl galėjo kompetentin-
gai institucijai tik sukelti abejonę dėl galimo klaidingo laukų deklaravimo. Šių aplinky-
bių, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, pakako pripažinti, jog ginčo 
sprendimas buvo „priimtas neteisėtai ir nepagrįstai, todėl yra naikintinas“. 

Padaręs tokią išvadą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toliau ėmėsi 
analizuoti pareiškėjo argumentą, esą jis neturėjo jokių galimybių įrodinėti aplinkybių dėl 
jo deklaruotų plotų tinkamumo paramai gauti. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas rėmėsi pirmiau minėta administracinėje byloje Nr. A756-686/2010 su-
formuluota pastraipa apie Chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punkto suponuojamą teisę 
būti išklausytam, kaip gero administravimo dalį. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas iki 
skundžiamo sprendimo priėmimo nebuvo informuotas apie Agentūrai perduotą ortofo-
tografinę medžiagą, prieita prie išvados, jog tokiu būdu nebuvo užtikrinta jo teisė į gy-
nybą. Taigi, nors teisės būti išklausytam pažeidimas konkrečioje byloje ir buvo tik subsi-
diarus pagrindas panaikinti ginčo sprendimą, teigiama yra tai, jog Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas plačiai traktuoja nepalankiai asmens interesus veikiančią prie-
monę, į jos sampratą implicitiškai įtraukdamas ir prarastas paramos lėšas. Tokia trak-
tuotė visiškai atitinka Lisrestal byloje pateiktus išaiškinimus. Tiesa, šioje byloje, kaip ir 
administracinėje byloje Nr. A756-686/2010, Chartija vėlgi buvo remiamasi tik kaip „papil-
domu teisės aiškinimo šaltiniu“. Straipsnio autorės nuomone, ir šiuo atveju, susijusiu su 
Sąjungos acquis taikymu, Chartijos nuostatomis būtų galima remtis drąsiau, juolab kad ir 
patį ginčą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išsprendė akcentuodamas regla-
mentų tiesioginį veikimą bei remdamasis aktualia Teisingumo Teismo praktika.

3. Baigiamosios mintys

Teisė būti išklausytam, sudaranti galimybę asmeniui veiksmingai išreikšti požiūrį 
iki jo teisinę padėtį nepalankiai paveiksiančio sprendimo priėmimo, yra skirta tiek ap-
saugoti asmens teises, tiek talkina administravimo organams, įgalindama juos priim-
ti tikslius ir teisingus sprendimus. Į Sąjungos teismų jurisprudenciją įsiskverbusi kaip 
bendrasis teisės principas, sulig Chartijos priėmimu ši teisė tapo pirmine Sąjungos tei-
sės raide, t. y. buvo konstitucionalizuota. Savo konkurencinės teisės „lopšyje“ iš pradžių 
suprasta kaip gynybos teisių dalis, ji mutatis mutandis ilgainiui Sąjungos teismų pradė-
jo būti laikoma teisės į gerą administravimą dalimi. Ši teisė yra fundamentali, adminis-
tracinėse procedūrose, pasižyminčiose galimybe asmeniui priimti nepalankią priemonę, 
taikytina kiekvienam nepriklausomai nuo jos taikymą įtvirtinančių teisės aktų. Itin svar-
bia ji tampa srityse, kuriose administravimo subjektai turi plačią diskreciją, nes įgalina 
administracinėse procedūrose dalyvaujančius asmenis pateikti šios diskrecijos įgyven-
dinimui kertiniu tampančiu informacijos įnašą. Ši teisė nėra absoliuti bei nėra pripažįs-
tama procedūrose, kurių sprendiniai nėra individualūs, bet išreiškia visuotinai taikytiną 
politinę kryptį vienoje ar kitoje srityje. Taip pat jos ribojimas tampa pateisinamas, jei 
teisės būti išklausytam taikymas galėtų pakenkti konkrečios administracinės priemonės 
veiksmingumui. 
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Teisė būti išklausytam, kaip siekta parodyti šiame straipsnyje, veda geresnių admi-
nistracinių procedūrų link. Tai savo ruožtu nėra savitikslė, bet tampa administracinių 
procedūrų metu priimamų sprendimų legitimumo ir vėlesnio jų laikymosi garantu, sti-
prina asmenų ir viešosios valdžios pasitikėjimą bei puoselėja kitas socialines vertybes. 
Todėl straipsnyje identifikuotas šios teisės pripažinimas Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo praktikoje yra sveikintinas reiškinys. Iš išanalizuotų praktikos pavyzdžių 
matyti, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas teisę būti išklausytam supranta 
plačiai, be kita ko, diversifikuodamas jos šaltinius, t. y. ją išvesdamas tiek iš nacionalinių, 
tiek iš supranacionalinių teisės aktų bei nevengia jos taikyti ir kaip savarankiško pagrin-
do administraciniam sprendimui panaikinti. Pasirinktose atskaitinėse srityse – užsienie-
čių teisinės padėties ir paramos bylose – taip pat matoma Sąjungos teismų praktikos ir 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos dermė. Rekomenduotina šia kryp-
timi judėti ir toliau, be kita ko, nevengiant išryškinti Chartijos vaidmens teisės būti iš-
klausytam taikyme, tokiu būdu akcentuojant josios fundamentalumą. 
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subsidiarumas – dvipusė moneta?

Jean-Marc Sauvé1

Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Tarybos seminaro „Teisėjų dialogai“ 
pranešimas

„Prasidedant 21-ajam amžiui, teisinėje aplinkoje dominuoja netikslumas, neti-
krumas ir nestabilumas... Todėl tikslai nustatyti tvarką įvairovėje, nesumažinant jos iki 
portreto formato, ir priimti pliuralizmą, neatsisakant vienos teisės visiems principo bei 
vieno teisingumo ir neteisingumo kriterijaus, gali atrodyti nepasiekiami...“2. Taip pro-
fesorė Delmas-Marty aprašė situaciją 2006 metais. Tačiau tame pačiame tekste ji ragi-
no mus ne pasiduoti pesimizmui, o stengtis „tyrinėti teisės formos, kuri sėkmingai re-
guliuoja kompleksiškumą, jo nepanaikindama, galimybes, mokantis šį kompleksiškumą 
transformuoti į „užsisakytą pliuralizmą“3. Iš tiesų atrodo, kad Europos Taryboje, nepai-
sant keblių techninių klausimų ir teisėtų, bet kartais karštų politinių debatų, pagrindi-
nis iššūkis kyla dalinantis atsakomybėmis tarp Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau 
– ir Teismas, EŽTT) ir nacionalinių institucijų subsidiarumo principo pagrindu4. Pagal šį 
principą centrinė institucija, t. y. Europos Žmogaus Teisių Teismas turėtų atlikti tik tuos 
uždavinius, kurie negali būti tinkamai atlikti labiau tiesioginiu, t. y. nacionaliniu, lygme-
niu. Šis veikiantis principas, įtvirtintas Teismo praktikoje5 dar 1968 metais, užtikrina, kad 
pagrindinės teisės būtų taikomos laikantis Europos standartų tokiu būdu, kuris yra de-
centralizuotas, bet nevienalytis, t. y. suderintas, bet ne stereotipinis. 

Subsidiarumas ir veiksmingumas iš tiesų yra dvi tos pačios monetos pusės, 
moto, įtvirtintas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir 
Europos žmogaus teisių konvencija, Konvencija) preambulėje: užtikrinti pagrindinių 

1 Jean-Marc Sauvé yra Prancūzijos Respublikos valstybės tarybos Conseil d’État pirmininko pavaduotojas. 
Visas straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Tarybos 
leidinyje „Dialogue between judges, European Court of Human Rights, Council of Europe, 2015“. 
Straipsnį iš anglų kalbos vertė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisininkė Goda Bielskienė.

2 Delmas-Marty, M. Les forces imaginantes du droit (III), Le pluralisme ordonné. Seuil, 2006, p. 7–8.
3 Delmas-Marty, M. Les forces imaginantes du droit (III), Le pluralisme ordonné. Seuil, 2006, p. 7–8.
4 Žiūrėti Lord Hoffmann ir Robert Spano diskusiją: Hoffmann, L. The Universality of Human Rights. 

Judicial Studies Board Annual Lecture, 2009 m. kovo 19 d., ir Spano R. Universality or Diversity of 
Human Rights?, Strasbourg in the Age of Subsidiarity. Human Rights Law Review, Oxford University 
Press, 2014, 0, p. 1–16.

5 EŽTT plenarinės sesijos 1968 m. liepos 23 d. sprendimo byloje „Dėl tam tikrų įstatymų dėl kalbų 
vartojimo Belgijos švietime aspektų“, Nr. 1474/62, Series A, Nr. 6, I. B., 10 paragrafas: „Siekdamas 
šiuo atveju išsiaiškinti, ar buvo situacijos skirtingumas, Teismas negali nepaisyti tų teisinių ir faktinių 
požymių, kurie apibūdina visuomenės gyvenimą valstybėje, kuri, kaip Susitariančioji Šalis, turi atsakyti 
už ginčo priemonę. Tai darydamas, jis negali prisiimti kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų 
vaidmens, nes taip būtų pamirštas subsidiarus tarptautinio kolektyvinio vykdymo mechanizmo 
pobūdis, nustatytas Konvencijoje. Nacionalinės valdžios institucijos yra laisvos savo nuožiūra pasirinkti 
priemones, kurias jos mano esant tinkamomis tose situacijose, kurios yra reglamentuojamos šioje 
Konvencijoje. Teismo patikra yra susijusi tik su šių priemonių atitiktimi Konvencijos reikalavimams.“
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teisių „priežiūrą ir tolesnį įgyvendinimą“6,7. Nacionalinės institucijos – administraciniai 
organai ir teisingumo sistema, kartu su Vyriausybe ir Parlamentu – visų pirma yra at-
sakingos už šią užduotį. Tais atvejais, kai jos neįvykdo savo pareigos, Europos Žmogaus 
Teisių Teismas atlieka išorinę europinę patikrą. Šiame kontekste subsidiarumas atspindi 
bendros patikros koncepciją, vykdomą Teismo ir nacionalinių institucijų. Nors šios są-
vokos etimologija akcentuoja papildomą ir pagalbinį Teismo patikros pobūdį, ji taip pat 
pabrėžia galutinį Teismo vaidmens pobūdį ir, kai patikra yra vykdoma Didžiosios kole-
gijos, – jo aukščiausiąją galią. Susitariančiųjų Šalių ir Teismo požiūriu, tai reiškia abipusę 
lojalaus bendradarbiavimo pareigą.

Šiandienos metų pradžios seminaro tema „Subsidiarumas – dvipusė moneta?“ 
kviečia kritiškai įvertinti, o tada pasiūlyti metodus, kaip pagerinti mechanizmą, kuris pa-
remtas lojalumu, be kurio ši Konvencija nustotų būti veiksmingu ir gyvuojančiu instru-
mentu. Prieš pasiūlydamas tobulintinas sritis, aptarsiu sudedamąsias šio principo dalis 
nacionalinių valdžios institucijų požiūriu.

I. derInAnt pApIldomAs pAtIkros formAs, sUBsIdIArUmAs 
leIdŽIA eUropos ApsAUGos prIemones tAIkYtI reAlIAI Ir 

efektYVIAI

Europos Taryboje šių apsaugos priemonių įgyvendinimas yra „pirmiausia“8 na-
cionalinių valdžios institucijų užduotis. Subsidiarumo principas neapibrėžia išimtinių 
ir konkuruojančių galių pasidalijimo, kaip yra federalinių arba kvazifederalinių organi-
zacijų atveju9, tačiau numato decentralizuotą vidaus patikrą, po kurios, jei šios patikros 
nepakanka, seka kompleksinė išorinė patikra. Taigi Konvencijos taikymas yra pasidali-
nama, nors ir nuosekli, galia. Ši struktūra atitinka dvigubą veiksmingumo ir pliuralizmo 
tikslą. „Dėl savo tiesioginio ir nuolatinio kontakto su esminėmis jėgomis savo šalyse“10, 
Susitariančiosios Šalys gali geriausiai imtis tinkamų įgyvendinimo priemonių ir, prirei-
kus, taikyti apribojimus pagal vietos kontekstą. Iš to išplaukia, kad subsidiarumo princi-
pas taikomas nacionalinėms institucijoms kaip visumai ir įvairiais būdais, priklausomai 
nuo to, ar jie yra teisminio pobūdžio.

A. Jei ši Konvencija taikoma teisingai, valstybės narės privalo susilaikyti nuo bet 
kokio nepagrįsto arba neproporcingo kišimosi naudojantis jos garantuojamomis teisė-
mis ir laisvėmis (1); jos taip pat privalo imtis visų būtinų priemonių, reikalingų veiks-
mingai ir praktiškai įgyvendinti šias teises (2).

6 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos preambulė.
7 „Konvencija yra siekiama užtikrinti ne teorines ar iliuzines teises, bet teises, kurios yra praktiškos ir 

veiksmingos“ 1979 m. spalio 9 d. sprendimo byloje Airey prieš Airiją 24 paragrafas, Series A, Nr. 32.
8 Scordino prieš Italiją (Nr. 1) [Didžioji kolegija], Nr. 36813/97, 140 paragrafas, ECHR 2006 V. 
9 Žr., inter alia, Sudre, F. (red.). Le principle de subsidiarité au sens du droit de la Convention européenne des 

droits de l’Homme, Anthemis, 2014, p. 24: „funkcinė“ Konvencijos principo specifika lyginant su kitais 
taikymais, su kuriais susiduriama pozityviojoje teisėje“; taip pat žr. Follow-up to Interlaken, the principle 
of subsidiarity, Europos Žmogaus Teisių Teismo juriskonsulto pranešimas, 2010 m. liepa, p. 2.

10 1976 m. gruodžio 7 d. sprendimo byloje Handyside prieš Jungtinę Karalystę 48 paragrafas, Series A,  
Nr. 24.
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1. Išskyrus absoliučias ir neturtines teises, kaip antai saugomas 3 straipsniu11, 
Susitariančiosios Šalys gali teisėtai nustatyti naudojimosi Konvencijos teisėmis apriboji-
mus ir tai darydamos jos naudojasi vertinimo laisve.

Šių ribų apimtis nėra nei suvienodinta, nei neribota, ji skiriasi vertinant dvigubo 
testo pagrindu. Pirma, pagal materialųjį kriterijų, orientuotą į susijusių teisių, interesų ir 
problemų pobūdį, šios ribos turi tendenciją būti siauresnės, kai saugomos teisės yra „as-
meninės teisės“12, kai kalbama apie interesą, susijusį su „asmenų tapatybės esminiu as-
pektu“, pavyzdžiui, teisiniai tėvų ir vaikų santykiai13, arba kai daromas poveikis „stipriam 
demokratinės visuomenės interesui“, kaip antai saviraiškos laisvės ir viešojo intereso de-
batų santykis14. Priešingai, ribos bus linkusios būti platesnės, kai klausimas yra susijęs su 
„visuomenės pasirinkimu“, „bendros politikos klausimais..., [ypač dėl] santykių tarp vals-
tybės ir religijų“15, taip pat jautriais moraliniais ar bioetikos aspektais16.

Tokiais atvejais Teismas, vadovaudamasis savo praktika, „turi pareigą nustatyti 
suvaržymo laipsnį, vertindamas Konvencijos laikymąsi, nes tokia patikra padės pasiekti 
pusiausvyrą, kuri buvo paveikta vykstant demokratiniam procesui visuomenėje“17. Antra, 
pagal konteksto kriterijų vertinimo ribos paprastai bus siauresnės, kai nėra „įprastos 
tvarkos“18 arba „bendro sutarimo tarp valstybių narių Europos Taryboje dėl intereso san-
tykinės svarbos ar dėl geriausių būdų jį apsaugoti“19. Šiose srityse subsidiarumo principas 
reiškia teisminį atsargumą bei nacionalinių institucijų apdairumą, kuris iš esmės gali būti 
palyginamas su nacionalinių teismų pozicija, kai klausimai yra susiję su nacionalinių par-
lamentų priimtais sprendimais.

Kad ir kaip siaurai arba plačiai būtų apibrėžta, nacionalinių vertinimo ribų klau-
simas negali būti ta sritis, kurioje Konvencijos teisė būtų netaikoma. „Įstatymų leidybos 
pasiekti sprendimai – net [jų] ribose – nėra už Teismo nagrinėjimo ribų“20, t. y. jie turi 
atitikti Europos standartus, ir nustatyti apribojimai negali „pabloginti [jų] esmės“21. [Iš to 
išplaukia, kad kai parlamentai priima įstatymus arba vykdomieji organai išleidžia teisės 
aktus, jie turi stengtis pažvelgti už jų konteksto ribų ir įvertinti savo nacionalines tradi-
cijas išoriniu požiūriu. Kitaip tariant, mes negalime supriešinti ar atskirti Susitariančiųjų 

11 Žr. 1996 m. lapkričio 15 d. sprendimo byloje Chahal prieš Jungtinę Karalystę 79 paragrafas, Reports of 
Judgments and Decisions 1996 V.

12 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo byloje Brunet prieš Prancūziją, Nr. 21010/10 34 paragrafas.
13 Mennesson prieš Prancūziją, Nr. 65192/11, 80 paragrafas, ECHR 2014 (extracts).
14 Animal Defenders International prieš Jungtinę Karalystę [Didžioji kolegija], Nr. 48876/08, 102 paragrafas, 

ECHR 2013 extracts).
15 Žr., pavyzdžiui, dėl draudimo slėpti veidą viešose vietose: S.A.S. prieš Prancūziją [Didžioji kolegija],  

Nr. 43835/11, 129 paragrafas, ECHR 2014 (extracts); dėl nukryžiuotojo eksponavimo valstybinės 
mokyklos klasėse: Lautsi ir kiti prieš Italiją [Didžioji kolegija], Nr. 30814/06, ECHR 2011 (extracts); 
dėl islamiškos galvos skaros dėvėjimo aukštojo mokslo institucijose: Leyla Şahin prieš Turkiją [DK],  
Nr. 44774/98, 109–110 paragrafai, ECHR 2005 XI.

16 Žr., pavyzdžiui, dėl teisių į abortą reglamentavimo: A, B ir C prieš Airiją [Didžioji kolegija], Nr. 25579/05, 
ECHR 2010; dėl teisės į dirbtinį apvaisinimą kriterijų: S.H. ir kiti prieš Austriją [Didžioji kolegija],  
Nr. 57813/00, ECHR 2011; dėl pagalbinės savižudybės: Haas prieš Šveicariją, Nr. 31322/07, ECHR 2011.

17 S.A.S. prieš Prancūziją [Didžioji kolegija], Nr. 43835/11, 154 paragrafas, ECHR 2014 (extracts).
18 1984 m. lapkričio 28 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Rasmussen prieš Daniją 40 paragrafas, 

Series A, Nr. 87.
19 Mennesson prieš Prancūziją, Nr. 65192/11, 77 paragrafas, ECHR 2014 (extracts).
20 Mennesson prieš Prancūziją, Nr. 65192/11, 77 paragrafas, ECHR 2014 (extracts).
21 2014 m. spalio 2 d. sprendimo byloje Matelly prieš Prancūziją, Nr. 10609/10, 57 paragrafas.
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Šalių perspektyvų ir tų, kurias turi Teismas, visiškai pagrįstu būdu.]. Subsidiarumo prin-
cipas reiškia, kad valstybės, naudodamosi savo vertinimo laisve, taiko dvejopą pers-
pektyvą: nacionalinių charakteristikų ir tradicijų bei Europos standartų ir susitarimų. 
Nustatant demokratines patikras ir balansus, reikia atsižvelgti į šiuos du veiksnius ir ši 
užduotis tenka pirmiausia nacionaliniams teisės aktų leidėjams.

2. Taigi subsidiarumas nenumato nacionalinių apsaugos priemonių viršenybės 
Europos garantijų atžvilgiu: priešingai, jis užtikrina jų papildomumą ir juos susieja.

Šiame procese subsidiarumas yra ne tik statinis ir neigiamas veiksnys, bet veikia 
ir kaip dinamiškas bei teigiamas principas. Viena vertus, vertinimo ribų konteksto kom-
ponentas atveria duris laipsniškam ir suderintam Europos standartų tobulinimui, daran-
čiam Konvenciją gyva priemone, tarnaujančia griežtai teisės normos koncepcijai. Kita 
vertus, nacionalinės valdžios institucijos privalo imtis pozityvių veiksmų, priimdamos 
reikiamas įstatymines ir teisines priemones, siekiant užtikrinti veiksmingą ir realų nau-
dojimąsi pagrindinėmis teisėmis bei užtikrinti, jog tretieji asmenys šių teisių nepažeis-
tų22. „Pozityvių pareigų“ teorija23 dabar giliai įsiskverbusi visose Konvencijos srityse24, 
tiek materialiajame lygmenyje – ypač privataus gyvenimo apsaugos srityje, kaip Teismas 
pakartojo savo 2004 metų birželio mėnesio Von Hannover sprendime25, – tiek ir proce-
so lygmenyje – reikalaujant, pavyzdžiui, kad oficialūs, nuodugnūs ir veiksmingi tyrimai 
vyktų ten, kur yra „ginčytini“ pareiškimai dėl nežmoniško ir žeminančio elgesio26.

Be to, nacionalinės valdžios institucijos įsipareigoja, kaip nurodyta Konvencijos  
46 straipsnyje, „vykdyti galutinį Teismo sprendimą kiekvienoje byloje, kurios šalys jos 
yra“. Kadangi toks sprendimas yra tik deklaratyvaus pobūdžio, tai reiškia, kad valstybėms 
yra taikoma triguba „rezultato pareiga“27, kai pažeidimas yra nustatytas: jos privalo iš-
taisyti neigiamus padarinius; nutraukti pažeidimą, jei jis yra tebevykstantis; ir ateityje 
vengti pažeidimų. [Atitaisymas turi būti atliekamas „tokiu būdu, kad būtų kiek įmanoma 

22 Taikant Konvencijos „horizontalų poveikį“, kurio esmė „išplėsti žmogaus teisių įgyvendinimą individų 
tarpusavio santykiuose“ (Marguénaud, J.-P. La Convention européenne des droits de l’Homme et le droit 
privé, La documentation française, 2001, p. 77, cituota Sudre, F. Droit européen et international des droits 
de l’Homme, PUF, 11th edition, 2012, p. 265).

23 1979 m. spalio 9 d. sprendimas byloje Airey prieš Airiją, Series A, Nr. 32, ir 1979 m. birželio 13 d. 
sprendimas byloje Marckx prieš Belgiją, Series A, Nr. 31.

24 Žr. šiuo klausimu Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, PUF, 5th ed., 2003, p. 24.
25 Von Hannover prieš Vokietiją, Nr. 59320/00, 57 par., ECHR 2004 VI: „Teismas primena, kad nors  

8 straipsnio tikslas iš esmės yra apsaugoti asmenį nuo savavališko valstybės valdžios institucijų 
kišimosi, jis ne tik priverčia valstybę susilaikyti nuo tokio kišimosi: kartu su šiuo, visų pirma, negatyviu 
įsipareigojimu gali būti ir pozityviosios pareigos, neatsiejamos nuo veiksmingo asmens ar šeiminio 
gyvenimo gerbimo. Šie įsipareigojimai gali apimti ir priemonių, skirtų užtikrinti privataus gyvenimo 
gerbimą net ir individų tarpusavio santykių srityje, įgyvendinimą (žr., mutatis mutandis, 1985 m. kovo 
26 d. sprendimo byloje X ir Y prieš Nyderlandus, Series A, Nr. 91, p. 11, 23 paragrafas; 1994 m. lapkričio 
25 d. sprendimo byloje Stjerna prieš Suomiją, Series A, Nr. 299-B, p. 60–61, 38 paragrafas; ir Verliere prieš 
Šveicariją sprendimą dėl priimtinumo, Nr. 41953/98, ECHR 2001-VII). Tai taip pat taikoma ir apsaugai 
nuo piktnaudžiavimo asmens atvaizdu (žr. Schüssel, minėtas anksčiau).“ 

26 1998 m. spalio 28 d. sprendimo byloje Assenov ir kiti prieš Bulgariją 102 paragrafas, Reports of 
Judgments and Decisions 1998 VIII.

27 Šiuo klausimu žr. Sudre, F. „A propos de l’obligation d’exécution d’un arrêt de condamnation de la Cour 
européenne des droits de l’homme“, RFDA, 2013, p. 103.
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atkurta prieš pažeidimą buvusi padėtis“28, pasitelkiant individualias priemones, ir, jei rei-
kia, pareiškėjui turi būti sumokamos Teismo priteistos sumos, kaip „teisingas atlygini-
mas“, kaip tai numatyta 41 straipsnyje. Laikantis subsidiarumo principo, toks priteisimas 
galimas tik tada, kai „vidaus teisė neleidžia visiškai atlyginti pažeidimu padarytos žalos“. 
Be to, prižiūrint Ministrų Komitetui, turi būti taikomos individualios arba bendros prie-
monės, siekiant nutraukti nustatytą pažeidimą ir užkirsti kelią jam pasikartoti29. Reikia 
pripažinti, kad nacionalinės valdžios institucijos gali laisvai pasirinkti tinkamiausias prie-
mones30 ir Teismas negali jų nustatyti – nors jis gali pateikti tam tikrus variantus, kartais 
gana konkrečiai, ypač struktūrinio pažeidimo atveju31, arba net labai konkrečiai, kai jis 
mano tik vieną priemonę esant tinkama32, tačiau, bet kuriuo atveju, tai niekada nebus 
privaloma. Tačiau, nors valstybės naudojasi diskrecija dėl vykdymo, jos negali palikti 
Teismo sprendimų be atsako ar jų deklaratyvų pobūdį aiškinti vien tiktai kaip „bepras-
mybės“ savybę33. Jos privalo „į juos atsižvelgti“, o ne veikti automatiškai arba abejingai. 
Šiuo atveju, kaip Prancūzijos Respublikos valstybės taryba Conseil d’État aiškiai pareiš-
kė 2014 metų liepos mėnesio sprendime, kur Teismo nustatytas pažeidimas buvo susi-
jęs su administracine sankcija, atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos privalo, jei 
skundas šiuo klausimu yra pareikštas joms ir pažeidimas yra tęstinis, sustabdyti34, visiškai 
arba iš dalies, atitinkamos sankcijos vykdymą, atsižvelgiant ne tik į „tuos interesus, už 
kurių apsaugą [jos] atsakingos, [jos] pagrindus ir jos poveikio rimtumą“, bet ir į „Teismo 
nustatytų pažeidimų pobūdį ir sunkumą“35. Taigi, „lojalumo Konvencijai“ principas36, ku-
riuo grindžiamas subsidiarumo principas, atspindi nacionalinių ir Europos pagrindinių 
teisių apsaugos formų susijungimą.]

B. Nacionaliniai teismai turi ypatingą statusą tarp nacionalinių institucijų, ku-
rioms taikomas subsidiarumo principas.

1. Nacionaliniai teismai, kurie yra atsakingi už teisės į veiksmingą teisinę gynybą, 
įtvirtintos Konvencijos 13 straipsnyje, įgyvendinimą, prisideda prie veiksmingo Europos 
standartų laikymosi, taip pat prie tų standartų skleidimo ir gilinimo.

Kasdieniniame gyvenime jie yra pirmieji visais jurisdikcijos lygiais atliekantys 
nuodugnią vidaus teisės suderinamumo su Konvencijos garantuojamomis teisėmis ir 

28 1995 m. spalio 31 d. sprendimo byloje Papamichalopoulos ir kiti prieš Graikiją (50 straipsnis)  
34 paragrafas, Series A, Nr. 330 B.

29 Žr. Scozzari ir Giunta prieš Italiją [Didžioji kolegija], Nr. 39221/98 ir 41963/98, 249 paragrafas, ECHR 
2000 VIII; dėl praktiškai žodis į žodį pakartoto šio samprotavimo žr. Valstybės taryba (Sekcija), 2012 m. 
spalio 4 d., Baumet, Nr. 328502, 7 paragrafas.

30 1979 m. birželio 13 d. sprendimo byloje Marckx prieš Belgiją, 58 paragrafas, Series A, Nr. 31.
31 Broniowski prieš Lenkiją [Didžioji kolegija], Nr. 31443/96, 194 paragrafas, ECHR 2004 V.
32 Öcalan prieš Turkiją [Didžioji kolegija], Nr. 46221/99, 210 paragrafas, ECHR 2005 IV.
33 „Déclaratoire ne signifie pas incantatoire“, 2014 m. liepos 30 d. S. van Coester išvados Valstybės taryboje 

(plenarinė sesija), Vernes, Nr. 358564.
34 Šiuo klausimu žr. Lessi, J. ir Dutheillet de Lamothe, L. „Première encoche de la chose 

inconventionnellement décidée“, AJDA, 2014, p. 1929.
35 Valstybės taryba (plenarinė sesija), 2014 m. liepos 30 d., Vernes, Nr. 358564, 5 paragrafas.
36 Sudre, F. „A propos de l’obligation d’exécution d’un arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits 

de l’homme“, RFDA, 2013, p. 103.
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laisvėmis patikrą. Visų pirma, jie užtikrina, kad įstatymų leidėjo atliekamas konkuruo-
jančių teisių suderinimas neviršytų nacionalinės diskrecijos, kurios apimtis yra verti-
nama atsižvelgiant į Teismo nustatytus kriterijus. Tokiu būdu Prancūzijos Respublikos 
valstybės taryba inter alia nagrinėjo, ar specialios taisyklės dėl prieigos prie duome-
nų, leidžiančių identifikuoti spermos ar kiaušialąstės donorą, buvo suderinamos su 
Konvencija37. Jeigu Teismas nustato pažeidimą, nacionaliniai teismai, naudodamiesi savo 
įgaliojimais duoti nurodymus, taip pat užtikrina, kad administracinės institucijos dėtų 
visas pastangas nutraukti pažeidimą, jei reikia – panaikinant vidaus teisės nuostatą38. Be 
to, kurdami savo teismų praktiką, nacionaliniai teismai privalo „atsižvelgti į“39 Teismo 
sprendimus, nors jie nėra privalomi erga omnes40 daugumoje teisinių tradicijų. Tačiau 
daugumoje šių tradicijų Teismo sprendimai turi iš tiesų įtikinančią galią ir net gana aiškią 
teisės aiškinimo šaltinio galią. Taip buvo Prancūzijos Respublikos valstybės taryboje nuo 
1996 metų, nors šis reikšmingas, tačiau implicitinis pokytis įvyko beveik nepastebimai41. 
Tik visai neseniai, atsižvelgiant į atitinkamą Teismo praktiką ir iš to kylančias pozity-
vias pareigas, Prancūzijos Respublikos valstybės taryba turėjo progą peržiūrėti ministrų 
nuostatų teisėtumą dėl pilietybės sertifikatų išdavimo prancūzo, naudojusio surogatinės 
motinystės sutartį, vaikams, gimusiems užsienyje42. [Kai taip lojaliai ir dėmesingai atsi-
žvelgiama į Teismo praktiką, Konvencijos interpretavimo kriterijai yra nuosekliai išaiš-
kinami, nors Konvencijos taikymo sritis kartais apima situacijas, reikalaujančias teisinių 
 
  

37 Valstybės taryba (Išvada), 2013 m. birželio 13 d., M. Molenat, Nr. 362981. 
38 Žr. dėl implicitinio atsisakymo panaikinti 1939 m. gegužės 6 d. Įstatyminį dekretą dėl užsienio spaudos 

monitoringo, iš dalies keičiančio 1881 m. liepos 29 d. Spaudos laisvės akto 14 skyrių, anuliavimo ir 
nurodymo panaikinti tą įstatyminį dekretą išdavimo Ministro Pirmininkui: Valstybės taryba, 2003 m. 
vasario 7 d., GISTI, Nr. 243634; šis sprendimas sudarė sąlygas Valstybės tarybai plėtoti savo praktiką, 
stiprinant savo teisminę kontrolę šioje srityje (Valstybės tarybos plenarinė sesija, 1973 m. lapkričio 
2 d., SA Librairie Maspero, Nr. 82590; Conseil d’État (Sekcija), 1997 m. liepos 9 d., Association Ekin,  
Nr. 151064), taip pat  2001 m. liepos 17 d. Teismo sprendimas byloje Association Ekin prieš Prancūziją, 
kuriame konstatuota, kad šios nacionalinės nuostatos pažeidė Konvencijos 10 ir 14 straipsnius. Tai 
sutapo su Vyriausybės komisarės Martine Denis-Linton pateiktos analizės išvadomis pirmiau minėtoje 
Association Ekin byloje. 

39 Žr. ypač dėl Vokietijos konstitucinės teisės: pareiga deramai atsižvelgti į Teismo sprendimus 
(„Berücksichtigungspflicht“), BVerfGE, 2 BvR 1481/04, 2004 m. spalio 14 d., Görgülü, taip pat Teismo 
sprendimas byloje Görgülü prieš Vokietiją (Nr. 74969/01, Nr. 74969/01, 2004 m. vasario 26 d.); dėl 
Prancūzijos konstitucinės teisės: žr. kaip Konstitucinė Taryba aiškina 55 straipsnį, Nr. 86-216 DC,  
1986 m. rugsėjo 3 d., Loi relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, cons. 6 (šiuo 
klausimu žr. S. von Coester išvadas dėl Conseil d’État (Sekcija), 2012 m. spalio 4 d., Baumet, cituota 
anksčiau).

40 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai buvo tik santykinai privalomi: Valstybės taryba, 1997 m. 
lapkričio 24 d., Ministre de l’économie et des finances v. société Amibu, Nr. 171929.

41 Valstybės taryba (plenarinė seisja), 1996 m. vasario 14 d., Maubleu, Nr. 132369, dėl to, ar Europos 
žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnis taikomas viešiesiems posėdžiams Advokatų taryboje. 2011 m. 
balandžio 15 d. sprendime dėl policijos suėmimo sistemos Prancūzijos kasacinio teismo plenarinė sesija 
aiškiai pripažino Strasbūro teismo sprendimų aiškinamąjį autoritetą. 

42 Valstybės taryba, 2014 m. gruodžio 12 d., Association juristes pour l’enfance, Nr. 367324, X. Domino 
išvados.
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klasifikacijų nacionalinėje teisėje. Būtent taip yra su teise į teisingą bylos nagrinėjimą43 ir 
„nuosavybės“ sąvoka pagal Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnį44, kurios abi buvo 
plačiai apibrėžtos. Todėl subsidiarumo principas buvo lydimas nacionalinių teismų vyk-
domos patikros sustiprinimo (ypač imigracijos teisės ir „vidaus priemonių“ kalėjimuose 
srityse45), taip pat ir jų įgaliojimų įpareigojimų srityje padidinimo, ypač tarpinių skundų 
atvejais, kai egzistuoja aiški ir reali grėsmė individo gyvybei46.]

2. Teismo praktikos autoritetas aukščiausiųjų nacionalinių teismų atžvilgiu yra pa-
remtas jų dialogo kokybe.

Kaip nurodyta Konvencijos 35 straipsnio pirmojoje pastraipoje, byla gali būti per-
duota Teismui tik po to, kai visos vidaus teisinės gynybos priemonės buvo išnaudotos. 
Kai tai buvo padaryta, Teismas negali, nebent jis „veiktų kaip trečiosios arba ketvirtosios 
instancijos teismas“47, „nagrinėti fakto ar teisės klaidų, kurias tariamai padarė nacionali-
nis teismas, išskyrus tiek, kiek jie galėjo pažeisti Konvencijos ginamas teises ir laisves“48. 
43 Žr. ypač dėl regioninių audito įstaigų veikimo: Valstybės taryba, 2003 m. gruodžio 30 d., M. Beausoleil 

et Mme Richard, Nr. 251120, taip pat Teismo 2003 m. spalio 7 d. sprendimą dėl priimtinumo byloje 
Richard-Dubarry prieš Prancūziją (Nr. 53929/00); dėl profesinių asociacijų jurisdikcijos organų 
veikimo: Valstybės taryba (plenarinė sesija), 1996 m. vasario 14 d., Maubleu, Nr. 132369, taip pat 
Teismo sprendimą byloje Diennet prieš Prancūziją (1995 m. rugsėjo 26 d., Series A, Nr. 325 A); dėl 
nepriklausomų administracinių institucijų organizacijos veikimo: Valstybės taryba (plenarinė sesija), 
1999 m. gruodžio 3 d., Didier, Nr. 207434. Žr. šiuo klausimu GAJA, 19th ed., Dalloz, Nr. 101. Taip pat 
žr. dėl aktų legalizavimo suderinamumo su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi: Valstybės taryba, 2004 m. 
birželio 23 d., Société Laboratoires Genevrier, Nr. 257797; Valstybės taryba (Išvada), 2005 m. gegužės 
27 d., Provins, Nr. 277975, ir Konstitucinė Taryba, Nr. 2013-366 QPC (preliminarus sprendimas dėl 
konstitucingumo), 2014 m. vasario 14 d.

44 Žr. ypač dėl plataus šios sąvokos aiškinimo mokesčių teisėje: Valstybės taryba, 2008 m. lapkričio 19 d., 
Société Getecom, Nr. 292948. Egzistuojantys reikalavimai (Stran Greek Refineries ir Stratis Andreadis prieš 
Graikiją, 1994 m. gruodžio 9 d., Series A, Nr. 301 B) bei tie, kurie neegzistuoja, bet prilygsta „teisėtiems 
lūkesčiams“ (Draon prieš Prancūziją [Didžioji kolegija], Nr. 1513/03, 2005 m. spalio 6 d.), yra įtraukti į 
šią sąvoką, su sąlyga, kad jų savininko interesai turi „pakankamą pagrindą nacionalinėje teisėje“ (Kopecký 
prieš Slovakiją [Didžioji kolegija], Nr. 44912/98, ECHR 2004 IX). Atsižvelgiant į šią teismo praktiką, 
žr. dėl galutinio pobūdžio sumų, mokamų medikų klaidos aukai, vadovaujantis nebegaliojančia teismų 
praktika: Valstybės taryba, 2014 m. spalio 22 d., Centre hospitalier de Dinan, Nr. 368904.

45 Žr. šiuo klausimu: dėl kalinio perkėlimo iš vieno tipo kalėjimo („maison centrale“) į kitą („maison 
d’arrêt“): Valstybės taryba (plenarinė sesija), 2007 m. gruodžio 14 d., Boussouar, Nr. 310100; dėl darbo 
perklasifikavimo: Valstybės taryba (plenarinė sesija), 2007 m. gruodžio 14 d., Planchenault, Nr. 290420; 
dėl kalinio laikymo pagal saugumo rotacijos režimą: Valstybės taryba (plenarinė sesija), 2007 m. 
gruodžio 14 d., Payet, Nr. 306432; dėl priemonės laikant kalinį izoliuotą vienutėje: Valstybės taryba,  
2008 m. gruodžio 17 d., Section française de l’observatoire international des prisons, Nr. 293786; dėl 
sprendimo perkelti kalinius tarp to paties tipo kalėjimų, kylant klausimui dėl jų laisvių ir pagrindinių 
laisvių: Valstybės taryba, 2009 m. gegužės 27 d., Miloudi, Nr. 322148 ir Valstybės taryba, 2013 m. 
lapkričio 13 d., Puci, Nr. 355742; dėl kalinio prašymo pakeisti kalėjimą, kylant klausimui dėl jo ar jos 
laisvių ir pagrindinių laisvių: Valstybės taryba, 2013 m. lapkričio 13 d., Agamemnon, Nr. 3378720; dėl 
kalinių lankymo teisių: Valstybės taryba, 2010 m. lapkričio 26 d., Ministre d’Etat, Garde des sceaux, 
ministre de la justice v. Bompard, Nr. 329564; dėl sprendimo kalinį, kuriam taikomas ribotas režimas, 
patalpinti į vadinamąjį „uždarų durų“ kalinimo sektorių: Valstybės taryba, 2011 m. kovo 28 d., Garde des 
sceaux, ministre de la justice v. Bennay, Nr. 316977.

46 Žr. ypač dėl kalinių teisių: Valstybės taryba (nutartis), 2012 m. gruodžio 22 d., Section française de 
l’observatoire international des prisons, Nr. 364584.

47 Kemmache prieš Prancūziją (Nr. 3), 1994 m. lapkričio 24 d., 44 paragrafas, Series A, Nr. 296 C.
48 Perlala prieš Graikiją, Nr. 17721/04, 25 paragrafas, 2007 m. vasario 22 d.
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Esant toms pačioms aplinkybėms ir darant prielaidą, kad buvo laikomasi Teismo prakti-
koje nustatytų kriterijų, turi egzistuoti „svarios priežastys [Teismui] pakeisti savo požiū-
riu nacionalinių teismų atliktą vertinimą“49. Bet kuriuo atveju, jo sprendimų vykdymas 
negali lemti nacionalinių teismų sprendimų neįgyvendinamumo ir nesuteikia teisės juos 
persvarstyti50. [Iš tiesų, yra „disbalansas tarp administracinių sprendimų, kurie gali būti 
nuolat ginčijami, ir teismo sprendimų, [kurie] negali būti keičiami“51, išskyrus atvejus, 
kai egzistuoja ad hoc procedūra. Prancūzijoje, nors tokios procedūros buvo įtrauktos į 
baudžiamąją teisę 2000 m. birželio 15 d. aktu52, tai nebuvo padaryta civilinėje53 ar admi-
nistracinėje teisėje54. Be to, kai tai yra numatyta, ir laikantis Ministrų Komiteto reko-
mendacijų55, pakartotinis nagrinėjimas gali būti atliekamas tik „išimtinėmis aplinkybė-
mis“ ir su išlyga, kad tai yra „pati veiksmingiausia, o kartais vienintelė, priemonė pasiekti  
restitutio in integrum“56.]

Tačiau, nors subsidiarumo principas reglamentuoja Europos pagrindinių teisių ap-
saugos sistemą nuo pat jo pradžios, tai neturi sukelti tokio sudėtingumo, kad jo veiks-
mingumas būtų sumenkęs ar jam net grėstų pavojus. Šis reikalavimas įpareigoja valsty-
bes nares ir Teismą dalyvauti nuolatinėse diskusijose siekiant geresnio jo mechanizmo 
įgyvendinimo. 

II. sUBsIdIArUmo pAskYrImAs tArnAUtI VeIksmInGUmUI tApo 
BendrU dIdelės sVArBos tIkslU Ir JAm pAsIektI tUrI BŪtI 

tAIkomA keletAs sVertų 

Laikantis Interlakeno (2010), Izmiro (2011) ir Braitono (2012) deklaracijų, pa-
grindinių teisių apsaugai skirta Europos sistema įžengė į naują jos plėtros etapą kaip 
tik tuo metu, kai prasideda vadinamasis „subsidiarumo amžius“57. Subsidiarumo prin-
cipo, kuris bus aiškiai nurodytas Konvencijos preambulėje, kai įsigalios Protokolas  
49 Von Hannover prieš Vokietiją (Nr. 2) [Didžioji kolegija], Nr. 40660/08 ir 60641/08, 107 paragrafas,  

ECHR 2012.
50 Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) prieš Šveicariją (Nr. 2) [Didžioji kolegija], Nr. 32772/02,  

89 paragrafas, ECHR 2009. Žr. taip pat: Valstybės taryba, 2004 m. vasario 11 d., Chevrol, Nr. 257682.
51 Lessi, J. ir Dutheillet de Lamothe, L. „Première encoche de la chose inconventionnellement décidée“, AJDA, 

2014, p. 1929.
52 Šiuo klausimu žr. R. de Gouttes „La procédure de réexamen des décisions pénales après un arrêt de 

condamnation de la ECHR“, Mélanges G. Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 563.
53 Kasacinis teismas, Socialinis skyrius, 2005 m. rugsėjo 30 d., Nr. 04-47130.
54 Valstybės taryba (Sekcija), 2012 m. spalio 4 d., M. Baumet, Nr. 328502.
55 2000 m. sausio 19 d. priimta Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R(2000)2 valstybėms narėms dėl 

pakartotinio ar atnaujinto tam tikrų bylų nagrinėjimo nacionaliniu lygmeniu po Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimų priėmimo.

56 2000 m. sausio 19 d. rekomendacija nustato dvi sąlygas: iš vienos pusės, nukentėjusioji šalis dėl priimto 
ginčijamo nacionalinio sprendimo turi ir toliau patirti labai didelius neigiamus padarinius, kurie nėra 
tinkamai atlyginti teisingu atlyginimu ir negali būti ištaisyti kitaip nei pakartotiniu ar atnaujintu bylos 
nagrinėjimu; ir iš kitos pusės, Teismo sprendimas leidžia daryti išvadą, kad (a) ginčytinas nacionalinis 
sprendimas savo esme prieštarauja Konvencijai, arba (b) pažeidimas yra nustatytas dėl esminių 
procedūrinių pažeidimų arba trūkumų, kurie kelia rimtų abejonių dėl ginčytino nacionalinio proceso 
rezultatų. 

57 Spano, R. Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiarity. Human 
Rights Law Review, 2014, 0, 1–16, Oxford University Press.
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Nr. 1558, įgyvendinimas reikalauja bendradarbiavimo ir vaisingų naujų priemonių  
tyrimų. [Koordinavimas tarp nuolat besivystančių nacionalinių ir Europos apsaugos siste-
mų yra būtinas siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp vienybės ir įvairovės, tačiau jo sudėtin-
gumas neturi de facto lemti nei individualios peticijos teisės neutralizavimo, nei Europos 
standartų apleidimo.] Taigi, dialoge tarp nacionalinių institucijų ir Teismo lojalumas netu-
rėtų reikšti nei automatinio derinimo, nei sistemingo nepasitikėjimo; priešingai, jis supo-
nuoja bendradarbiavimo konvergencijos meną ir abipusio geranoriškumo dvasią. Dialogas 
turi būti tiek dialektiškas (t. y. konstruktyvus, abiems pusėms darant pažangą) ir įtikinamas 
(Didžiosios kolegijos sprendimai yra pripažįstami turintys maksimalią įtikinamą galią ir 
net tikrą interpretavimo autoritetą). Nebūtų nieko labiau kenkiančio teisių apsaugai ir teisi-
niam saugumui nei apsunkintas, ištęstas ir esminis nesutarimas tarp nacionalinių teismų ir 
Europos Žmogaus Teisių Teismo. Būtent dėl šios priežasties mums reikia aiškesnės ir veiks-
mingesnės procedūros bei taisyklių keliais lygmenimis, kaip turi vykti šis dialogas.

A. Pirma, nacionalinės valdžios institucijos, rengdamos naujus tekstus, turi iš 
anksto, kaip prevencinę priemonę, atilikti sistemišką, formalizuotą ir išsamią analizę 
dėl suderinamumo su Europos garantijomis. Ši preliminari analizė galėtų būti įtrauk-
ta prie parengiamųjų dokumentų ar poveikio tyrimų, kurie pridedami prie teisės aktų 
projektų, ir turi būti aiškiai matoma argumentuojant individualius teismų sprendimus. 
Visa tai reikalinga dėl to, kad esant poreikiui Teismas vertins proceso kokybę ir tai lė-
musius teisėkūros pasirinkimus, kaip tai darė Animal Defenders byloje59. Šis streso testas 
reikalauja, kad Susitariančiosios Šalys turėtų nuodugnias ir naujausias Teismo praktikos 
žinias. Tačiau tai taip pat reiškia pastangas mainais teikti Konvencijos paaiškinimus ir jos 
aiškinimo tęstinumą. Šiuo atžvilgiu nacionalinės valdžios institucijos tikisi, kad Teismas 
laikysis stabilių ir nuoseklių pozicijų bei teiks patikimas teismų praktikos pozicijas, 
kad institucijos galėtų užtikrintai veikti joms patikėtose situacijose, nerizikuodamos, 
kad vėliau ši praktika bus paneigta. Nacionaliniai teismai taip pat turi galėti, neabejoda-
mi ir be vidinės cenzūros (self-censorship), nustatyti savo vertinimo ribas. Kuriose srityse 
egzistuoja ši vertinimo laisvė? O kur ji yra neleidžiama ar ypatingai ribota? Nacionaliniai 
teismai turi labai konkrečių lūkesčių šiais klausimais.

B. Antra, kai kyla keblus klausimas dėl aiškinimo, nacionalinės valdžios instituci-
jos turi pačios stengtis parodyti atvirumą, net ekstraversiją, įtraukdamos į savo debatus 
Europos standartų turinį bei 47 valstybių narių lyginamosios teisės elementus. Per do-
kumentų analizę jos turi pagrįsti Europos konsensuso buvimą ar nebuvimą, kadangi ši 
analizė yra nacionalinių teismų ir Strasbūro Teismo argumentavimo širdis. Tokia anali-
zė neturi tapti sistemingu nacionalinių ypatumų atsisakymu arba automatiniu daugumos 

58 Protokolas Nr. 15 buvo atviras pasirašyti Aukštosioms Susitariančiosioms Šalims 2013 m. birželio 24 d. 
Projektas, leidžiantis ratifikuoti šį protokolą, 2014 m. liepos 2 d. buvo įregistruotas Prancūzijos Senato 
Pirmininko. Iki šiol 23 valstybės narės jį pasirašė (Vertimo pastaba: autorius nurodė 23 valstybes nares, 
tačiau šiandien yra pasirašiusios 32 valstybės narės). „Šis Protokolas įsigalioja pirmąją kito mėnesio dieną 
praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai vadovaudamosi 6 straipsnio nuostatomis visos Konvencijos 
Aukštosios Susitariančiosios Šalys išreiškia savo sutikimą būti saistomos šio Protokolo“ (Protokolo  
7 straipsnis).

59 Animal Defenders International prieš Jungtinę Karalystę [Didžioji kolegija], Nr. 48876/08, 116 paragrafas, 
ECHR 2013 (extracts).
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arba, a fortiori, mažumos standartų priėmimu. Dažniausiai, atsižvelgiant į vertinimo kri-
terijų įvairovę, ši analizė bus atliekama vertinant konvergencijos tarp įvairių nacionalinių 
sistemų laipsnį. Šiuo klausimu valstybės tikisi, kad Teismas bus skaidrus naudodamasis 
jo turimais lyginamosios teisės duomenimis, ir paaiškins konsensuso vertinimo bei jo at-
siradimo nustatymo skalę: kada ir kaip sutarimas atsirado? Koks jo turinys? Nors tai yra 
jautrūs ir atviri klausimai, tikslesnės gairės, žinoma, būtų naudingos.

C. Trečia, pagal savo pozityvias pareigas nacionalinės institucijos turi užtikrinti 
realią ir veiksmingą Konvencijos garantijų apsaugą nuo bet kokios visuomenės iner-
cijos ar trečiosios šalies kliudymo naudotis teise. Šiuo atžvilgiu valstybės ypač daug dė-
mesio skiria tam, kaip Teismas įvardija šių pozityvių pareigų pobūdį bei apimtį bei kaip 
jis suderina jas su subsidiarumo principu ir, prireikus, su nacionalinės diskrecijos egzista-
vimu ar Europos konsensusu. Kokiais kriterijais Teismas nustato pozityvią pareigą? Kiek 
laisvės turi valstybės, įgyvendindamos savo pozityviąsias pareigas? Kokia forma vyksta 
Teismo priežiūra, priklausomai nuo to, ar jis nustato trikdžius ar pozityvios pareigos neį-
vykdymą? Būtų naudinga, jei šie aspektai būti patikslinti. 

D. Ketvirta, kai nacionalinių teismų ir Europos Teismo vertinimas skiriasi, nacio-
nalinės institucijos turi įsitraukti į lojalų ir konstruktyvų dialogą. Kai šis skirtumas kyla 
iš žemesnės instancijos teismo sprendimo, atitinkamas nacionalinis aukščiausiasis teis-
mas turi visa apimtimi atlikti savo, kaip reguliuotojo, vaidmenį, aiškiai taikydamas nu-
sistovėjusioje Strasbūro Teismo praktikoje nustatytus vertinimo kriterijus. Kaip parodė 
sprendimai bylose Von Hannover prieš Vokietiją60, toks vidinis dialogas tarp žemesnės 
instancijos ir aukščiausiosios instancijos teismų kartais suteikia galimybę įvardyti atitin-
kamus kriterijus skirtingiems interesams vertinti.

Tačiau išimtiniais atvejais nacionalinis aukščiausiasis teismas gali pats nuspręsti 
nesivadovauti Kolegijos sprendimu ir, tai darydamas, siūlyti nacionalinėms institucijoms 
prašyti perduoti klausimą nagrinėti Didžiajai kolegijai Konvencijos 43 straipsnio pagrin-
du. Tai, pavyzdžiui, leido pradėti dialogą dėl nacionalinės nuostatos dėl gandais pagrįstų 
 
 

60 2004 m. birželio 24 d. sprendime byloje Von Hannover prieš Vokietiją (Nr. 59320/00, ECHR 2004 VI) 
Teismas sprendė, jog Vokietijos teismai neatrado teisingos pusiausvyros tarp privataus gyvenimo ir 
saviraiškos laisvės apsaugos, ypač tuo pagrindu, kad ginčijamos nuotraukos nebuvo susijusios su viešojo 
intereso diskusijomis ir kad teismų naudotas erdvės atskirties (angl. spatial isolation) kriterijus buvo 
nepakankamas siekiant užtikrinti veiksmingą pareiškėjos privataus gyvenimo apsaugą. Išspausdinus 
papildomas nuotraukas, Federalinis Teisingumo Teismas 2007 m. kovo 6 d. sprendime (Nr. VI ZR 
51/06), o vėliau Federalinis Konstitucinis Teismas 2008 m. vasario 26 d. sprendime (Nr. 1 BvR 1606/07) 
vadovavosi vertinimo kriterijumi, kurį nustatė Strasbūro Teismas savo 2004 m. birželio 24 d. sprendime. 
2012 m. vasario 7 d. Didžiosios kolegijos sprendime byloje Von Hannover prieš Vokietiją (Nr. 2) (Nr. 
40660/08 ir 60641/08, ECHR 2012), Strasbūro Teismas konstatavo, kad „pagal savo teismų praktiką 
nacionaliniai teismai kruopščiai subalansavo leidybos įmonių teisę į saviraiškos laisvę ir pareiškėjų teisę 
į jų privataus gyvenimo gerbimą“ (124 paragrafas). Teismas taip pat nurodė, kad „nacionaliniai teismai 
aiškiai atsižvelgė į [jo] aktualią teismų praktika“ (125 paragrafas). 2012 m. vasario 7 d. Von Hannover 
(Nr. 2) sprendimas vėliau buvo patvirtintas Von Hannover prieš Vokietiją (Nr. 3) sprendimu (Nr. 8772/10, 
2013 m. rugsėjo 19 d.).
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įrodymų atitikties 6 straipsnio 1 ir 3 dalims61. Bet kokiu atveju, kai sprendimą priima 
Teismo Didžioji kolegija, diskusijos turi būti baigiamos.

E. Penkta, nacionalinės institucijos turi stengtis veiksmingai ir prevenciškai ska-
tinti šį aukšto lygio dialogą. Šiuo klausimu Protokolas Nr. 16 numato Didžiosios kolegi-
jos konsultacinės išvados procedūros įvedimą, siekiant išaiškinti Konvencijos nuostatas 
ir taip suteikti papildomas gaires, kad būtų užkirstas kelias jų pažeidimams. [Ši nepriva-
loma procedūra, kuri aktyvuojama „nacionalinių aukščiausiųjų teismų“ iniciatyva jiems 
nagrinėjant bylą, yra tiesiogiai įkvėpta 43 straipsnyje nustatyto mechanizmo. Tai iš tiesų 
susiję su „klausimais dėl Konvencijoje ir jos protokoluose įtvirtintų teisių ir laisvių aiš-
kinimo ar taikymo principų“. Nors šios išvados nebūtų privalomos, išaiškinimas jose vis 
tiek būtų „[savo] efektu analogiškas aiškinamiesiems elementams, išdėstytiems Teismo 
sprendimuose bei nutartyse“62. Jei norima nauda, ypač dėl sklandesnio teismų dialogo, 
bus pasiekta, tada turi būti atitiktis dvigubam kriterijui. Viena vertus, „aukščiausieji na-
cionaliniai teismai“ turi sudaryti galimybes Teismui vertinti jų prašymo naudingumą ir 
atsakyti į jį, konkrečiai ir išsamiai nurodydami reikšmingus teisinės ir faktinės situaci-
jos elementus63. Tuo pačiu metu, Teismas, kuris turės diskreciją64 priimti prašymą pateik-
ti nuomonę, turi būti ne per griežtas, filtruodamas prašymus, pateikti atsisakymo nagri-

61 Kolegijos sprendime (Al-Khawaja ir Tahery prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 26766/05 ir 22228/06, 2009 m. 
sausio 20 d.) Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad pareiškėjo teistumai buvo grindžiami 
vien tik arba lemiamu laipsniu liudytojų pareiškimais, kurių pareiškėjas negalėjo išnagrinėti arba 
neišnagrinėjo, ir dėl to buvo Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 3 (d) dalies pažeidimas. 
2009 m. gegužės 22 d. sprendimu byloje R. v. Horncastle ([2009] EWCA Crim 964) Jungtinės Karalystės 
Apeliacinis Teismas vienbalsiai atmetė keturių kaltinamųjų, kurie buvo nuteisti nedalyvavusių 
nukentėjusiųjų pareiškimų pagrindu, apeliacijas iš esmės tuo pagrindu, jog Konvencija nesukūrė jokios 
absoliučios teisės apklausti liudytojus ir kad 2003 metų Baudžiamojo teisingumo įstatymo (Criminal 
Justice Act) nubrėžta pusiausvyra buvo teisėta ir atitiko Konvenciją. 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimu 
byloje R. v. Horncastle ([2009] UKSC 14) Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas vienbalsiai 
patvirtino pirmiau minėtą Apeliacinio Teismo sprendimą. Tame sprendime Lord Phillips teigė, 
kad, nors nacionaliniai teismai pagal 1998 metų Žmogaus teisių aktą turėjo „atsižvelgti“ į Strasbūro 
jurisprudenciją taikant aiškiai nustatytus principus, retais atvejais, kai teismas manė, kad Strasbūro 
sprendimas nepakankamai įvertino arba pritaikė kai kuriuos Anglijos teisės aspektus, jis galėjo atsisakyti 
laikytis to sprendimo. Jis manė, kad Teismo 2009 m. sausio 20 d. sprendimas buvo toks atvejis. Po visų 
šių sprendimų byla Al-Khawaja prieš Jungtinę Karalystę buvo perduota nagrinėti Europos Žmogaus 
Teisių Teismo Didžiajai kolegijai. 2011 m. gruodžio 15 d. sprendime (Al-Khawaja ir Tahery prieš Jungtinę 
Karalystę [Didžioji kolegija], Nr. 26766/05 ir 22228/06, ECHR 2011) Didžioji kolegija konstatavo, jog 
„net jei nuogirdomis grįstas teiginys yra vienintelis ar lemiantis įrodymas prieš kaltinamąjį, jo, kaip 
įrodymo, priėmimas automatiškai nelems 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo, kai nuosprendis yra pagrįstas 
vien tik arba lemiamai nesančių liudytojų parodymais“. „Tačiau dėl tokių įrodymų priėmimo pavojų 
labai svarbiu veiksniu tampa svarstyklių subalansavimas... tokiu, kuris reikalaus pakankamų atsveriančių 
veiksnių, įskaitant tvirtų procesinių garantijų egzistavimą“. „Kiekvienu atveju kyla klausimas, ar yra 
pakankamai atsveriančių veiksnių, įskaitant priemones, kurios leidžia teisingai ir tinkamai įvertinti šio 
įrodymo patikimumą“. Didžioji kolegija sprendė, kad 1988 ir 2003 metų aktuose įtvirtintos procesinės 
garantijos buvo iš esmės „tvirtos garantijos“ ir kad šiuo atveju M. Al-Khawaja teisės nebuvo pažeistos.

62 Protokolo Nr. 16 aiškinamasis raštas (Explanatory Report on Protocol No. 16), p. 6.
63 Protokolo Nr. 16 aiškinamasis raštas įvardija šiuos veiksnius: „Nacionalinės bylos dalyką ir svarbias 

nacionalinių procedūrų metu nustatytas faktines išvadas arba bent svarbių faktinių klausimų santrauką; 
svarbias nacionalinės teisės nuostatas; svarbius Konvencijos klausimus, pirmiausia aktualias teises ar 
laisves; jei reikia, nacionalinio proceso šalių argumentų dėl ginčo klausimo santrauką; jei įmanoma ir 
tinkama, savo paties nuomonę dėl klausimo, įskaitant bet kokią jo paties atliktą tuo klausimu analizę“. 

64 Didžiosios kolegijos penkių teisėjų kolegija nuspręs, ar priimti prašymą. 
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nėti prašymo pagrįstumą priežastis, o jeigu jis sutinka išnagrinėti prašymą, suteikti jam 
pirmenybę.]

Galiausiai, nors mano komentarai buvo susiję tik su nacionalinių institucijų vai-
dmeniu ir jų lūkesčiais, manau, kad labai svarbu derinti bet kokias iniciatyvas, susijusias 
su tomis institucijomis ir tolesne Teismo vidaus veiklos reforma. Kaip pabrėžta Braitono 
deklaracijoje65, jau padaryta didelė pažanga suteikiant pirmenybę bylų nagrinėjimui ir 
supaprastintoms procedūroms, ypač susijusioms su nepriimtinais arba pasikartojan-
čiais prašymais. Dėl šių pastangų neišnagrinėtų prašymų skaičius 2013 metais sumažėjo  
22 %, o 2014 m. sausio–lapkričio mėnesiais – 28 %. Tačiau ateinančiais metais būtina 
imtis kitų veiksmų, siekiant „stiprinti [Europos] sistemos gebėjimą spręsti rimtus pažei-
dimus operatyviai ir efektyviai“66. Šiuo atžvilgiu turbūt turėtų būti sudaryta galimybė, 
prižiūrint Teismui ir Ministrų komitetui, siųsti prašymus atgal nacionaliniams teismams 
tada, kai buvo nesugebėta laikytis aiškios ir nusistovėjusios Teismo praktikos. Tokiu būdu 
būtų galima palengvinti Teismo darbo krūvį ir įgalioti tuos teismus. Siekiant šio tikslo 
turėtų būti numatytas Konvencijos pakeitimas.

Ar subsidiarumas yra „dvipusė moneta“? Taip – jeigu mes šį išsireiškimą supra-
sime kaip reiškiantį, kad subsidiarumas yra grindžiamas išsamiu ir dialogu grįstu atsa-
komybės pasidalijimu tarp nacionalinių institucijų ir Teismo. Ne – jei mes šiuo požiūriu 
siekiame supriešinti dvi pagrindinių teisių vizijas, vieną – nacionalinę, o kitą – europinę, 
turint omenyje, kad bendri standartai gali egzistuoti tik tada, kai jie yra suleidę šaknis 
nacionalinėje praktikoje, ir taip pat, kad veiksminga ir dinamiška apsauga nėra įmano-
ma be išorinės patikros, patikėtos tarptautiniam Teismui. Iš tikrųjų, šie du subsidiarumo 
aspektai yra persipynę toje pačioje pagrindinių teisių monetos pusėje su nacionaliniu as-
pektu pirmame plane, o europiniu aspektu – fone, kuris yra nepaslėptas, o prižiūrintis ir 
veikiantis tarsi apsauginis tinklas.

_______

65 Konferencija dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo ateities, Braitono deklaracija, 2012 m. balandis, p. 5.
66  Konferencija dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo ateities, Braitono deklaracija, 2012 m. balandis, p. 5.
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Įžanga

Šiuo metu ypač didelis dėmesys skiriamas teisei į informaciją, kadangi teisė gauti 
informaciją yra viena pamatinių demokratijos sąlygų – ši demokratinės kontrolės ir prie-
žiūros priemonė suteikia galimybę visuomenei pilnavertiškai dalyvauti valstybės reika-
luose. Tinkamas teisės gauti informaciją įgyvendinimas turėtų asmeniui padėti realizuoti 
ir kitas teises, tarp jų – ir socialines, ekonomines, kultūrines, taip pat užtikrinti valstybės 
ir savivaldybių valdymo viešumą, didinti skaidrumą ir atskaitomybę, sudaryti galimybes 
visuomenei įvertinti, kaip valstybės ir savivaldybės institucijos vykdo savo funkcijas. Kaip 
pažymima Jungtinių Tautų jungtinėje deklaracijoje dėl saviraiškos laisvės, viešosios insti-
tucijos, nacionalinės ir tarptautinės, turi informaciją ne sau, tačiau visuomenės vardu, ir 
jos turėtų, išskyrus tik ribotas išimtis, suteikti prieigą prie šios informacijos1.

Vienas iš veiksmingo teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institu-
cijų ar įstaigų įgyvendinimo tikslų – siekis, kad institucijų darbas būtų kuo atviresnis. 
Atvirumas leidžia piliečiams artimiau dalyvauti sprendimų priėmimo procese bei ga-
rantuoja didesnį valdymo teisėtumą ir veiksmingumą bei aukštesnį atskaitomybės pilie-
čiui mastą demokratinėje sistemoje. Atvirumas padeda stiprinti demokratijos principus 
ir pagarbą pagrindinėms teisėms2. Taigi kiekviena valstybės institucija turėtų imtis visų 
reikiamų priemonių informuoti suinteresuotą visuomenę ar jos narius jai rūpimais klau-
simais. Be to, teisės gauti informaciją įgyvendinimas neatsiejamas nuo gero administra-
vimo principo užtikrinimo3. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, jog siekiant padaryti 
visuomenės teisę gauti informaciją kaip galima veiksmingesne, neturėtų būti pamirštama 
apsaugoti kitus valstybės, visuomenės ar individualius interesus, tokius, kaip visuomenės 
saugumas, valstybės, tarnybos, komercinė, profesinė paslaptis, individo privatumas ir ne-
liečiamumas ir kt. 

Siekiant užtikrinti asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų, 2000 m. sausio 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos teisės gau-
ti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, kuris nustato 
šios teisės įgyvendinimo tvarką, reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstai-
gų veiksmus teikiant informaciją asmenims bei sudaro palankias sąlygas asmenims gauti 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją 
komerciniams ar nekomerciniams tikslams. 

Atsižvelgus į tai, kad teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų 
ir įstaigų įgyvendinimo klausimas tampa vis aktualesnis, o tokio pobūdžio ginčų admi-
nistraciniuose teismuose kiekis nemažėja, tikslinga apžvelgti ir apibendrinti Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktiką taikant Lietuvos Respublikos teisės gauti  
1 Jungtinių Tautų Specialiojo pranešėjo dėl nuomonės ir saviraiškos laisvės, ESBO Atstovo žiniasklaidos 

laisvei, Amerikos valstybių organizacijos Specialiojo pranešėjo saviraiškos laisvei ir Afrikos komisijos 
žmonių ir tautų teisėms Specialiojo pranešėjo saviraiškos laisvei jungtinė deklaracija, priimta 2006 m.

2 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais preambulės  
2 punktas.

3 Dėl gero administravimo principo taikymo ir aiškinimo rekomenduotina plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktiką, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 30, 2015 m.).
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informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatas. 
Papildomai į šį apibendrinimą įtraukta teisės gauti informaciją apžvalga platesniame 
kontekste, t. y. tam tikri teisės gauti informaciją tarptautinio ir Europos Sąjungos teisinio 
reguliavimo bei teisės gauti informaciją aiškinimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje aspektai. 

Parengto apibendrinimo dėstymas pasirinktas inter alia atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įsta-
tymo struktūrą. Apibendrinimą sudaro 7 dalys: 1) teisės gauti informaciją teisiniai pa-
grindai; 2) teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstaty-
mo tikslas ir taikymo apimtis; 3) įstaigų pareiga informuoti apie savo veiklą; 4) privačios 
informacijos teikimas; 5) prašymų suteikti informaciją pateikimas ir nagrinėjimas; 6) in-
formacijos teikimas; 7) bylų nagrinėjimo administraciniame teisme ypatumai. 

Parengtam apibendrinimui atrinktos 2000–2015 metų Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme nagrinėtos administracinės bylos, kurios atspindi Lietuvos 
Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įsta-
tymo nuostatų aiškinimą ir taikymą. 

Atkreiptinas dėmesys, jog parengto apibendrinimo tikslas – apibendrinti Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo suformuotas taisykles, taikant Lietuvos Respublikos 
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuosta-
tas. Tačiau parengtu dokumentu nėra siekiama formuoti naujų teisės aiškinimo taisyklių, 
juolab juo negali būti tiesiogiai remiamasi teisminių ginčų metu. Šiuo aspektu reikia pri-
minti, kad publikuodamas administracinių teismų praktikos apibendrinimus, Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog nesiekia pateikti naujų 
teisės normų aiškinimo taisyklių, kurios, atsižvelgiant į teisinės valstybės principo turinį, 
gali būti formuojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas. Apibendrinimo tikslas taip pat 
nėra nurodyti teismams, kaip jie turėtų spręsti vienokias ar kitokias bylas. Šio dokumento 
tikslas yra pateikti susistemintą administracinių bylų nagrinėjimo praktiką, kuri atspin-
dėtų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo poziciją sprendžiant ginčus, kilusius as-
menims siekiant įgyvendinti teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų 
ir įstaigų, supažindinti su vyraujančiomis praktikos šioje srityje tendencijomis. Taip pat 
šiuo apibendrinimu siekiama supažindinti su teisės gauti viešojo sektoriaus turimą infor-
maciją įgyvendinimu tarptautiniame ir Europos Sąjungos lygmenyje, pateikiant Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos apžvalgą 
šiuo aspektu. 
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I. teIsės GAUtI InformAcIJĄ teIsInIAI pAGrIndAI

Nacionalinis teisinis 
reguliavimas

Europos Tarybos 
dokumentai

Europos Sąjungos 
teisė

Kiti tarptautiniai 
dokumentai

Konstitucijos 25 straipsnis

Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių 
apsaugos konven-
cijos 10 straipsnis

Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių 
chartijos  
11 straipsnis 

Tarptautinio pilie-
tinių ir politinių 
teisių pakto  
19 straipsnis

Lietuvos Respublikos teisės 
gauti informaciją iš valstybės 
ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų įstatymas

Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių 
apsaugos konven-
cijos 8 straipsnis

Direktyva 2003/98/
EB

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. rugpjū-
čio 22 d. nutarimu  
Nr. 875 patvirtintos Asmenų 
prašymų nagrinėjimo ir jų 
aptarnavimo viešojo admi-
nistravimo institucijose, 
įstaigose ir kituose viešojo 
administravimo subjektuose 
taisyklės

2009 m. birželio 18 
d. Europos Tarybos 
konvencija dėl 
teisės susipažinti 
su oficialiais doku-
mentais (neįsiga-
liojusi, Lietuvos 
Respublikos 
ratifikuota)

Direktyva 2013/37/
ES

Lietuvos Respublikos 
visuomenės informavimo 
įstatymo 6 straipsnis

Specialusis teisinis 
reguliavimas 
(Orhuso konvenci-
ja ir kt.)

Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų apsaugos 
įstatymas
Specialusis teisinis regulia-
vimas (Lietuvos Respublikos 
mokesčių administravimo 
įstatymas ir kt.)

1. Konstituciniu lygmeniu žmogaus teisę į informacijos gavimą nustato Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 25 straipsnis. Pagal šį straipsnį žmo-
gui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją (2 d.); laisvė gauti ir skleisti 
informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmo-
gaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei san-
tvarkai (3 d.); pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą in-
formaciją apie jį (5 d.). Šios nuostatos neatsiejamos nuo Konstitucijoje įtvirtinto bendrojo 
principo, numatančio, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Konstitucijos 5 str. 3 d.). 

2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), 
aiškindamas minėtas konstitucines nuostatas, nuosekliai nurodo, jog konstitucinė lais-
vė nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją yra vienas iš atviros, teisingos, dar-
nios pilietinės visuomenės, demokratinės valstybės pagrindų; Konstitucija garantuoja 
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ir saugo visuomenės interesą būti informuotai (žr. Konstitucinio Teismo 2002 m. spa-
lio 23 d., 2003 m. kovo 4 d., 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. liepos 8 d., 2005 m. rugsėjo  
19 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. gruodžio 21 d., 2011 m. lapkričio 17 d. nutarimus). 
Konstitucinė teisė gauti informaciją – svarbi prielaida įgyvendinti įvairias Konstitucijoje 
įtvirtintas asmens teises ir laisves (Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nuta-
rimas). Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog žmogaus teisių ir laisvių įgyvendini-
mas, kitų konstitucinių vertybių užtikrinimas labai priklauso nuo galimybių gauti iš 
įvairių šaltinių informaciją ir ja naudotis (2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas). Pavyzdžiui, 
Konstitucinis Teismas 1995 m. balandžio 20 d. nutarime yra konstatavęs, kad žmogaus 
teisė turėti savo įsitikinimus turi būti pagrįsta realia galimybe laisvai juos formuoti įvai-
rios informacijos pagrindu, įskaitant teisę nevaržomai gauti informaciją.

Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad informacijos lais-
vė nėra absoliuti, taip pat kad Konstitucija neleidžia nustatyti tokio teisinio reguliavimo, 
kuriuo, įstatymais įtvirtinus informacijos laisvės įgyvendinimo garantijas, būtų sudaro-
mos prielaidos pažeisti kitas konstitucines vertybes, jų pusiausvyrą (pvz., Konstitucinio 
Teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarimas). Konstitucija numato galimybę informacijos 
laisvę riboti, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyve-
nimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai, t. y. jeigu informacijos laisvės ribojimais 
siekiama apsaugoti, apginti Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje nurodytas vertybes, kurių 
sąrašas (pateiktas Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje), kaip savo 2005 m. rugsėjo 19 d. 
ir 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimuose yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, negali būti 
laikomas išsamiu, baigtiniu, taigi neleidžiančiu laisvės gauti ir skleisti informaciją riboti 
tada, kai reikia apsaugoti kitas, Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje expressis verbis nepa-
minėtas, konstitucines vertybes. 

Informacijos laisvės ribojimai gali būti nustatomi tik įstatymu, tačiau Konstitucija 
neužkerta kelio kai kurių su informacijos gavimu ir skleidimu susijusių santykių regu-
liuoti ir poįstatyminiais (įstatymų įgyvendinamaisiais) teisės aktais, tačiau jais negalima 
nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris nebūtų grindžiamas Konstitucija ir įstatymais 
arba kuris konkuruotų su įstatymų nustatytuoju (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 
19 d., 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimai). 

Iš Konstitucijos kyla ir kiti reikalavimai, kurių privalu paisyti ribojant konstitucinę 
informacijos laisvę: ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsau-
goti kitų asmenų teises ir laisves bei Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstitu-
ciškai 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 pažeidi-
mus privalu paisyti protingumo reikalavimo (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio  
13 d., 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimai).

Šiame kontekste ypač pabrėžtina iš Konstitucijos kylanti pareiga nepažeisti žmo-
gaus teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą (taip pat prisidengiant informacijos lais-
ve ar visuomenės interesu būti informuotai). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad 
asmens teisė į privatumą apima asmeninį, šeimos ir namų gyvenimą, žmogaus fizinę ir 
psichinę neliečiamybę, garbę ir reputaciją, asmeninių faktų slaptumą, draudimą skelbti 
gautą ar surinktą konfidencialią informaciją ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 
21 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2002 m. rugsėjo 19 d., 2002 m. spalio 23 d., 2003 m. kovo 
24 d., 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai), taip pat kad savavališkai ir neteisėtai kišantis 
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į žmogaus privatų gyvenimą kartu yra kėsinamasi į jo garbę bei orumą (Konstitucinio 
Teismo 1999 m. spalio 21 d., 2000 m. gegužės 8 d. nutarimai) (žr. Konstitucinio Teismo 
2006 m. gruodžio 21 d. nutarimą). 

Konstitucinis Teismas, aiškindamas inter alia Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalies 
nuostatas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad asmuo, kurio konstitucinės 
teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą, kontekste, nurodė, jog asmens 
konstitucinė teisė kreiptis į teismą dėl to, kad, jo manymu, yra ribojama jo informacijos 
laisvė, reiškia, jog asmuo turi teisę teisme ginčyti bet kurį viešosios valdžios (jos institu-
cijos, pareigūno) sprendimą, jo manymu, varžantį jo teisę ieškoti, gauti arba skleisti in-
formaciją. Įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi pareigą įstatymu nustatyti tokį teisinį 
reguliavimą, kuris užtikrintų veiksmingą šios teisės teisminį gynimą (žr. Konstitucinio 
Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutarimą).

3. Išsamiai teisiniai santykiai dėl asmens teisės gauti informaciją iš valstybės ir sa-
vivaldybių institucijų ir įstaigų yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės gauti 
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (toliau – ir Teisės 
gauti informaciją įstatymas, Įstatymas). Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog 
šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių insti-
tucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savi-
valdybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. Teisės gauti infor-
maciją įstatyme yra įgyvendinta tiek Konstitucijos 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta teisė 
gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie asmenį, susijusią su viešojo administravi-
mo funkcijų vykdymu, tiek siekiama sudaryti palankias sąlygas asmenims gauti valstybės 
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerci-
niams ar nekomerciniams tikslams. Teisės gauti informaciją įstatymo 3 straipsnio 1 da-
lyje nustatyta, kad įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti in-
formaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. Be to, šiuo Įstatymu įgyvendinta 2003 m. 
lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sekto-
riaus informacijos pakartotinio naudojimo.

4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies  
5 punkte, kaip viena iš administracinių paslaugų, yra įstatymų nustatytos viešojo admi-
nistravimo subjekto informacijos teikimas asmenims. Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas (toliau – ir LVAT) yra ne kartą nurodęs, jog asmens prašymas suteikti Viešojo 
administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytas administraci-
nes paslaugas nėra susijęs su asmens teisių pažeidimu, dėl to yra nagrinėjamas ne pagal 
administracinės procedūros taisykles, nustatytas Viešojo administravimo įstatymo 19–36 
straipsniuose, bet pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nuta-
rimu Nr. 875 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo admi-
nistravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles 
(toliau – ir Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės) (šiuo aspektu žr., pvz., 2012 m. 
kovo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1446/2012). 

5. Teisė gauti informaciją įtvirtinta ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuo-
se. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnis re-
glamentuoja teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų. Šio 
straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, jog kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savi-
valdybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, 
oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie 
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jį patį. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos turi informuoti visuomenę apie 
savo veiklą. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo Teisės gauti infor-
maciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka teik-
ti viešąją informaciją, taip pat turimą privačią informaciją, išskyrus įstatymų nustatytus 
atvejus, kai privati informacija neteikiama.

6. Su teisės gauti informaciją įgyvendinimu glaudžiai susijusios Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatos. Asmens duomenų apsaugos 
įstatymo tikslas – ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens 
duomenis (1 str. 1  d.). Administraciniams teismams neretai tenka ieškoti pusiausvyros 
tarp šiuo įstatymu ginamos asmens duomenų apsaugos bei Teisės gauti informaciją įsta-
tymu užtikrinamos teisės gauti informaciją.

7. Teisė gauti informaciją ginama tiek tarptautinių, tiek Europos Sąjungos (toliau – 
ir ES) teisės aktų. Ši teisė tarptautiniu lygiu iš esmės suprantama kaip saviraiškos laisvės 
sudėtinė dalis, todėl ir šios teisės apsauga kildinama iš tarptautinių ir Europos Sąjungos 
teisės aktų nuostatų, ginančių asmens saviraiškos laisvę.

8. Teisė gauti informaciją Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) 
praktikoje yra aiškinama vadovaujantis dviem Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos (toliau – ir Konvencija, EŽTK) straipsniais, t. y. 10 straipsniu, įtvir-
tinančiu saviraiškos laisvę, bei 8 straipsniu, reglamentuojančiu teisę į privataus ir šeimos 
gyvenimo gerbimą. 

8.1. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio 
(„Saviraiškos laisvė“) 1 dalyje įtvirtinta: „Kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė 
apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institu-
cijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų.<...>“

8.2. Konvencijos 8 straipsnyje įtvirtinta teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbi-
mą. Pagal šį straipsnį kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos 
gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas (1 d.). Valstybės institucijos 
neturi teisės apriboti naudojimosi šiomis teisėmis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ir, 
kai tai būtina demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, visuomenės saugos ar ša-
lies ekonominės gerovės interesams, siekiant užkirsti kelią viešos tvarkos pažeidimams ar 
nusikaltimams, taip pat žmonių sveikatai ar moralei arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms 
apsaugoti (2 d.). Taigi Konvencijos 8 straipsnis tiesiogiai neįtvirtina teisės gauti informa-
ciją, šis straipsnis garantuoja privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą. 

8.3. Apžvelgiant aktualius Europos Tarybos dokumentus pažymėtina, kad 2012 m. 
Lietuva ratifikavo 2009 m. birželio 18 d. Europos Tarybos konvenciją dėl teisės susipa-
žinti su oficialiais dokumentais. Ši konvencija šiuo metu yra ratifikuota aštuonių valsty-
bių ir dar nėra įsigaliojusi.4 Tai pirmasis privalomas tarptautinis teisinis instrumentas, 
pripažinsiantis bendrą teisę susipažinti su oficialiais valdžios institucijų dokumentais. 
Šios teisės ribojimas konvencijoje leidžiamas tik siekiant apsaugoti tam tikrus interesus, 
tokius kaip nacionalinis saugumas, gynyba ar privatumas. Konvencija nustato minima-
lius standartus, taikomus nagrinėjant prašymus suteikti prieigą prie oficialių dokumentų 
(prieigos prie oficialių dokumentų formas ir taikomą užmokestį), apskundimo teisę, pa-
pildomas priemones (švietimas, veiksmingas dokumentų tvarkymas, aiškios dokumentų 

4 Prieiga internete:
<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=205&CM=8&DF=14/07/2015&CL=ENG>
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saugojimo ir naikinimo taisyklės). Konvencija taip pat leidžia nacionaliniuose įstatymuo-
se numatyti platesnę prieigą prie oficialių dokumentų. 

9. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnyje taip pat yra įtvir-
tinta saviraiškos laisvė. Pagal šio straipsnio 2 dalį, kiekvienas žmogus turi teisę į saviraiš-
kos laisvę; ši teisė apima laisvę nekliudomai ieškoti, gauti ir perteikti visokią informaciją 
bei idėjas, nepaisant valstybių sienų, žodžiu, raštu arba per spaudą, arba meninėmis iš-
raiškos formomis, arba kitokiais būdais savo nuožiūra. Naudojantis šio straipsnio 2 da-
lyje numatytomis laisvėmis atsiranda ypatingos pareigos ir ypatinga atsakomybė. Todėl 
naudojimasis gali būti tam tikrais atžvilgiais ribojamas, tačiau tik tiek, kiek numato įsta-
tymai ir yra būtina kitų asmenų teisėms ir reputacijai gerbti; valstybės saugumui, viešajai 
tvarkai, gyventojų sveikatai ar dorovei apsaugoti (3 d.). Žmogaus teisių komitetas, suda-
rytas šios tarptautinės sutarties priežiūrai, 2011 m. priėmė Bendrąjį komentarą Nr. 34, 
kuriame pažymėjo, kad šio pakto 19 straipsnis apima teisę gauti informaciją, kurią turi 
valdžios institucijos (18 paragrafas). Tokia informacija apima valdžios institucijų turimus 
duomenis, nepaisant formos, kurioje ši informacija yra laikoma, jos šaltinių ar atsiradi-
mo datos. Žmogaus teisių komitetas taip pat pabrėžė, kad tais atvejais, kai valstybė nusta-
to saviraiškos laisvės ribojimus, jie negali statyti į pavojų pačios laisvės, t. y. santykis tarp 
teisės ir ribojimo bei tarp normos ir išimties neturi būti apverstas (21 paragrafas).

10. Prieš apžvelgiant nagrinėjamam klausimui aktualius Europos Sąjungos teisės 
aktus visų pirma pažymėtina, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje teisės 
į prieigą prie viešojo sektoriaus dokumentų svarba buvo pripažinta dar 1996 m. balan-
džio 30 d. sprendime byloje Nyderlandai prieš Tarybą, C-58/94. Šioje byloje Teisingumo 
Teismas pažymėjo, kad daugumos valstybių narių įstatymai visuomenės teisę gauti infor-
maciją iš valstybės institucijų laiko konstituciniu ar įstatyminiu principu (34 punktas).

10.1. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio („Saviraiškos ir 
informacijos laisvė“) 1 dalyje nurodyta, kad „Kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši 
teisė apima laisvę turėti savo įsitikinimus, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios 
institucijoms nekliudant ir nepaisant valstybių sienų“. Pastebėtina, kad Pagrindinių teisių 
chartijos nuostatos išreiškia bendro pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl 
teisės gauti informaciją turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės 
aiškinimo šaltinį. Kaip nurodyta Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalyje, šios 
chartijos nuostatos skirtos valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos 
teisę. 

10.2. Taip pat pažymėtina, jog Teisės gauti informaciją iš valstybių ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų įstatymu Lietuvos teisiniame reguliavime yra įgyvendinta Direktyva 
2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo5 (toliau – ir 
Direktyva 2003/98/EB). Šioje direktyvoje, įsigaliojusioje 2003  m. gruodžio 31 d., vals-
tybės narės skatinamos padaryti prieinamos pakartotiniam panaudojimui kiek įmanoma 
daugiau informacijos. Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės dėl informacijos, kurią turi 
viešojo sektoriaus institucijos valstybėse narėse nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu ly-
gmenimis, pvz., ministerijos, valstybės agentūros, savivaldybės, taip pat ir organizacijos, 
finansuojamos daugiausia valstybės institucijų ar jų kontroliuojamos. Direktyva taikoma 
dokumentams, t. y. bet kokiam turiniui, bet kokia forma (raštu ant popieriaus arba lai-
komam elektronine forma ar kaip garso, vaizdo ar garso ir vaizdo įrašas). Direktyvoje, 

5 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo.
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be kita ko, nustatoma, kad pakartotinio naudojimo sąlygos privalo būti nediskriminuo-
jančios lygiaverčių pakartotinio naudojimo kategorijų atžvilgiu; draudžiami išskirtiniai 
susitarimai, t. y. sutartys ar kiti susitarimai tarp dokumentais disponuojančių viešojo sek-
toriaus institucijų ir trečiųjų šalių nesuteikia išskirtinių teisių, išskyrus išimtines aplin-
kybes, kai tai yra būtina viešojo intereso paslaugų teikimui; bet kurios keliamos sąlygos 
ir standartinis atlyginimas už viešojo sektoriaus disponuojamų dokumentų pakartotinį 
naudojimą privalo būti nustatomi iš anksto ir, jei įmanoma ir reikia, skelbiami elektro-
ninėmis priemonėmis; prireikus viešojo sektoriaus institucija privalo nurodyti paskelb-
to atlyginimo apskaičiavimo pagrindą; viešojo sektoriaus institucijos privalo užtikrinti, 
kad pakartotinio dokumentų naudojimo prašytojams būtų pranešama apie teisės gynimo 
būdus, susijusius su jiems poveikio turinčiais sprendimais ar praktika; nustatytas 20 die-
nų terminas informacijos suteikimui standartiniais atvejais; tais atvejais, kai išduodamos 
licencijos, jų sąlygos neturi be reikalo riboti pakartotinio naudojimo galimybių ir neturi 
būti naudojamos konkurencijai riboti.

Vis dėlto, įgyvendinus šią direktyvą, buvo pastebėta, kad nepaisant pasiektos pa-
žangos, išlieka kai kurios problemos, būtent viešojo sektoriaus institucijų bandymai 
susigrąžinti kuo daugiau sąnaudų, o ne siekti naudos visos ekonomikos mastu, konku-
rencija tarp viešojo ir privataus sektorių, pakartotinai naudoti informaciją trukdančios 
praktinės problemos, tokios kaip informacijos apie turimą viešojo sektoriaus informaciją 
trūkumas ir viešojo sektoriaus institucijų požiūris, trukdantis joms išnaudoti ekonomi-
nes galimybes.6 Siekiant įveikti kliūtis pakartotinai naudoti viešojo sektoriaus duomenis 
ir sumažinti duomenų rinkų susiskaidymą Europos Sąjungoje, buvo priimta Direktyva 
2013/37/ES7, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus infor-
macijos pakartotinio naudojimo. Direktyvoje 2013/37/ES įtvirtintais pakeitimais nustaty-
ta tikra (angl. genuine) teisė pakartotinai naudoti viešojo sektoriaus informaciją, sudarant 
galimybę pakartotinai naudoti informaciją, kuri gali būti prieinama pagal nacionalinius 
teisės gauti informaciją įstatymus; numatyta mažesnė viršutinė riba mokesčiams, taiko-
miems standartiniais atvejais iki ribinių sąnaudų (atgaminimo, pateikimo ar skleidimo 
sąnaudų), išimtys leidžiamos ribotais atvejais; išplečiamas direktyvos taikymas tam ti-
kroms kultūros institucijoms, tokioms kaip bibliotekos (įskaitant universitetų bibliote-
kas), muziejai ir archyvai, tačiau jiems taikomos skirtingos taisyklės, panašios į 2003 m. 
direktyvoje įtvirtintas taisykles; valstybės narės kviečiamos padaryti prieinamais automa-
tiškai nuskaitomu ir atviru formatais kuo daugiau dokumentų.

10.3. Teisę gauti tam tikrą informaciją reglamentuoja ir specialusis Europos 
Sąjungos teisinis reguliavimas. Šiuo aspektu paminėtina 1998 m. birželio 25 d. Orhuse 
priimta Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant spren-
dimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija). Ji 
ratifikuota 2001 m. liepos 10 d. įstatymu Nr. IX-449 (Žin., 2001, Nr. 73-2565) ir Lietuvoje 
įsigaliojo 2002 m. balandžio 28 d. Siekdamos sudaryti galimybes ginti šią teisę ir vykdyti 
nustatytas pareigas, Orhuso konvencijos šalys įsipareigojo užtikrinti teisę gauti informa-
ciją, teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos 

6 Europos Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo, p. 2. Prieiga internete 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0877:FIN:LT:PDF>

7 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/37/ES, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo.
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klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisė gy-
venti jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje (Orhuso konvencijos 1 str.).8 

10.4. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad pareiškėjai, siekdami gauti 
informaciją iš nacionalinių institucijų, be kita ko, remiasi 2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipa-
žinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (toliau – ir Reglamentas 
Nr. 1049/2001) nuostatomis. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad šis reglamentas nusta-
to tik EB sutarties 255 straipsnyje numatytos teisės susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais principus, sąlygas bei visuomenės ar privačių interesų 
sąlygojamus apribojimus (1 straipsnio a punktas). Šiuo reglamentu nesiekiama keisti na-
cionalinių teisės aktų, reglamentuojančių galimybę susipažinti su dokumentais (pream-
bulės 15 paragrafas). Atsižvelgus į tai, nuorodos į šio reglamento nuostatas aiškinančią 
Europos Sąjungos teisminių institucijų praktiką šiame apibendrinime bus daromos tik 
kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį, siekiant iliustruoti aktualias Europos Sąjungos 
teisės tendencijas, išreiškiančias bendro pobūdžio teisinių vertybių apsaugos ypatumus.

II. teIsės GAUtI InformAcIJĄ IŠ VAlstYBės Ir sAVIVAldYBės 
InstItUcIJų Ir ĮstAIGų ĮstAtYmo tIkslAs Ir tAIkYmo ApImtIs

Nagrinėti klausimai LVAT ESTT

Įstatymo tikslas

Administracinė byla Nr. A-1048-502/2015
Administracinė byla Nr. A143-1985/2012
Administracinė byla Nr. A8-559/2003
Administracinė byla Nr. A525-419/2010

Su valdžios institucijų 
funkcijų vykdymu 
nesusijusi veikla 

Administracinė byla Nr. A525-1459/2014 
Administracinė byla Nr. A-852-602/2015 

Informacija apie 
valstybės tarnautojų 
darbo užmokestį

Administracinė byla Nr. A492-2809/2011

Autorių teisės Administracinė byla Nr. A261-1909/2008

Komercinė paslaptis 
Administracinė byla Nr. A662-1612/2012
Administracinė byla Nr. A7-418/2007
Administracinė byla Nr. A756-485/2010

Tarnybos paslaptis Administracinė byla Nr. A502-389/2013
Administracinė byla Nr. A858-1626/2014

Banko paslaptis Administracinė byla Nr. A442-1269/2014

Ikiteisminio tyrimo 
duomenys

Administracinė byla Nr. A146-158/2014
Administracinė byla Nr. A-487-602/2015
Administracinė byla Nr. A63-1446/2012

Policijos veiklos 
organizavimas Administracinė byla Nr. A-852-502/2015

8 Dėl šios konvencijos taikymo ir aiškinimo rekomenduotina plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimą (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 28, 2014 m.).
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Informacijos teikimas 
pagal Mokesčių 
administravimo įstatymą

Administracinė byla Nr. A143-763/2008
Administracinė byla Nr. A575-757/2011
Administracinė byla Nr. A556-1627/2014

Muitinės turima 
informacija Administracinė byla Nr. A143-1985/2012

Teismo proceso 
duomenys

Administracinė byla Nr. A502-1940/2014
Administracinė byla Nr. A438-1447/2011

C-514/07 P, C-528/07 
P, C-532/07 P, Švedija 
prieš API ir Komisiją

Administracinės 
procedūros dėl pažeidimų 
duomenys

Administracinė byla Nr. A7-783/2006

C-139/07 P, Komisija 
prieš Technische 
Glaswerke Ilmenau
C-514/11 P ir 
C-605/11 P, LPN prieš 
Komisiją
C-612/13 P, 
ClientEarth prieš 
Komisiją 

II.1. Įstatymo tikslas

(Įstatymo 1 str. 1, 2 d.)

1. Aptariant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įs-
taigų įstatymo tikslą, pirmiausia pažymėtina, jog šio įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, 
kad šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei 
savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims (1 d.). Šis įsta-
tymas sudaro palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įs-
taigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tiks-
lams (2 d.). 

2. Iš 1998 m. gegužės 28 d. įstatymo projekto aiškinamojo rašto Nr. P-1211 „Dėl 
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstaty-
mo projekto“ matyti, kad Įstatymo projektas buvo parengtas siekiant nustatyti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 25  straipsnyje įtvirtintos informacijos laisvės svarbaus kom-
ponento – teisės gauti informaciją – įgyvendinimo tvarką. Rengiant šį Įstatymo projektą 
akcentuota, kad konstitucinės žmogaus teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldy-
bės įstaigų įstatyminis reglamentavimas padės Lietuvos žmonėms realiai pasinaudoti šia 
teise, užkirs kelią biurokratizmui ir nepagrįstam valdininkų bei kitų asmenų atsisakymui 
pateikti prašomą informaciją. Taip pat siekta, kad Įstatymo nuostatos ne tik padėtų žmo-
nėms įgyvendinti savo teisę į informaciją, bet padarytų viešesne ir valstybės bei savi-
valdybių įstaigų veiklą, tuo prisidedant prie šių įstaigų efektyvesnio darbo. Be to, vėliau 
parengtame 2005 m. liepos 18 d. aiškinamajame rašte „Dėl Lietuvos Respublikos teisės 
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projek-
to“ nurodyta, kad vienas iš svarbių Įstatymo projekto uždavinių yra sudaryti palankias 
sąlygas pareiškėjams surasti ir gauti įstaigose sukauptą jiems reikalingą informaciją ir pa-
naudoti ją saviems teisėtiems tikslams. 
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3. Kaip yra konstatavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Įstatymo 
paskirtis yra konstitucinės teisės į informacijos gavimą iš specialių subjektų – valstybės 
ir savivaldybės institucijų ir įstaigų – užtikrinimas (žr., pvz., 2015 m. kovo 12 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A-1048-502/2015, 2012 m. liepos 2 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A143-1985/2012). LVAT, vadovaudamasis Konstitucinio Teismo išaiškinimais 
2002 m. spalio 23 d. nutarime, taip pat yra nurodęs, jog Įstatymo tikslas yra įgyvendin-
ti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtintą asmens laisvę nekliudo-
mai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją, bei kad ši laisvė yra realizuojama remiantis atvi-
ros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principais. Aiškinant 
Įstatymo normas turi būti atsižvelgiama į tai, kad tiek kiekvienos normos atskirai, tiek 
visų normų visumoje paskirtis yra įgyvendinti minėtus konstitucinius principus, kartu 
užtikrinti tinkamą asmens informacijos laisvės realizavimą (žr. 2003  m. birželio 16 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A8-559/2003, 2010 m. kovo 15 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A525-419/2010). 

II.2. Įstatymo taikymo apimtis

(Įstatymo 1 str. 3 d.)

4. Atsižvelgus į tai, kad Teisės gauti informaciją įstatymas užtikrina teisę gauti in-
formaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pažymėtina, jog pagal Įstatymo 
2 straipsnio 2 dalį informacija – tai žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir savivaldybių 
institucija ar įstaiga, įskaitant informaciją apie jų darbuotojų darbo užmokestį. 

5. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurioms taikomos Teisės gauti 
informaciją įstatymo nuostatos – tai atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, 
teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (prie-
žiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir 
įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų 
fondų ir kurioms Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo 
administravimo įgaliojimai, įmonės ir įstaigos, teikiančios asmenims viešąsias paslaugas; 
taip pat valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba bent 
viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės 
bendrovės, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų 
visuotiniame akcininkų susirinkime, kai jos teikia informaciją apie savo darbuotojų dar-
bo užmokestį šio įstatymo nustatyta tvarka (Įstatymo 2 str. 10 d.). 

6. Pagal Teisės gauti informaciją įstatymą pareiškėjas – tai Lietuvos Respublikos 
pilietis, valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, pilietis, užsie-
nietis, turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, ar šių asmenų grupė, Lietuvos 
Respublikos juridinis asmuo, juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, įregistruotos vals-
tybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, ar jų atstovybės ir filialai, 
įsteigti Lietuvos Respublikoje (2 str. 6 d.).

7. Įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtintas sąrašas atvejų, kada, išskyrus šio 
įstatymo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo administravimo 
funkcijų vykdymą, netaikomos šio Įstatymo nuostatos. 

Atkreipiant dėmesį į nurodytą išimtį dėl Įstatymo 7 straipsnyje nustatytos pri-
vačios informacijos teikimo, pažymėtina, jog LVAT teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad  
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atsižvelgiant į tai, jog 7 straipsnyje nustatyta asmens teisė gauti privačią informaciją apie 
save patį, o ne apie kitus asmenis, minėta išimtis netaikytina, kai prašoma pateikti priva-
čią informaciją apie kitus asmenis (žr. 2015 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-852-502/2015).

Taigi, išskyrus pirmiau įvardytas išimtis, pagal Įstatymo 1 straipsnio 3 dalį šis 
Įstatymas netaikomas: 

1) informacijai, kurios tvarkymas yra veikla, nesusijusi su valstybės ir savivaldybių 
institucijoms ar įstaigoms teisės aktais pavestų funkcijų vykdymu, išskyrus informaciją 
apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų darbo užmokestį; 

2) informacijai, į kurią valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi pramo-
ninės nuosavybės teises ar trečiosios šalys turi autorių, gretutines ar duomenų bazių ga-
mintojų (sui generis) teises; 

3) informacijai, kuria disponuoja Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kiti iš 
valstybės biudžeto išlaikomi transliuotojai; 

4) informacijai, kuria disponuoja mokyklos, bibliotekos, mokslinių tyrimų įstaigos; 
5) informacijai, kuria disponuoja muziejai, teatrai ar koncertinės įstaigos, Lietuvos 

archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos įstaigos; 
6) informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio 

ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apri-
bojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę, banko paslaptį, kitais 
įstatymų nustatytais atvejais; 

7) informacijai, kurios teikimą reglamentuoja kiti įstatymai; 
8) kai asmuo turi teisės aktų nustatyta tvarka pagrįsti informacijos, kurios jis pra-

šo, panaudojimo tikslą; 
9) kai viešojo administravimo institucijos informacija tarpusavyje keičiasi tarnybi-

nės pagalbos atvejais. 
LVAT praktikoje analizuoti Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies punktai toliau bus apta-

riami išsamiau.
8. Pirmiausia Įstatymas netaikomas informacijai, kurios tvarkymas yra veikla, ne-

susijusi su valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms teisės aktais pavestų funkcijų 
vykdymu, išskyrus informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuo-
tojų darbo užmokestį (1 str. 3 d. 1 p.). 

8.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-1459/2014 LVAT pripažino, kad 
pagal šį punktą yra pagrindas atsisakyti teikti informaciją apie valstybės institucijos bu-
vusį darbuotoją. Anot pareiškėjo, informacija apie šį asmenį, inter alia jo gyvenamąją 
vietą, jam buvo reikalinga, siekiant nurodyti duomenis teismui, rengiant šaukimą liu-
dyti. Šioje byloje teisėjų kolegija nustatė, jog šaukimui liudininku reikalingi duomenys 
yra asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba kaip alternatyva pareigos, 
darbovietė ir jos adresas, tačiau nagrinėtu atveju atsakymo pareiškėjui rengimo metu šis 
asmuo institucijoje nebedirbo. Teisėjų kolegija sprendė, jog informacija apie šio asmens 
gyvenamąją vietą reikalinga prireikus kontaktui su asmeniu ar jo artimaisiais palaikyti, 
t. y. veiklai, nesusijusiai su valstybės institucijai teisės aktais pavestų funkcijų vykdymu. 
Minėta informacija pripažinta nesusijusia ir su darbine pareigūno veikla (žr. 2014 m. bir-
želio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1459/2014).

8.2. Kitoje administracinėje byloje Nr. A-852-602/2015 teisėjų kolegija nagri-
nėjo ginčą inter alia dėl atsakovo policijos komisariato atsisakymo pareiškėjui suteikti  
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informaciją apie komisariato darbuotojų tautybę, etninę kilmę, įsitikinimus, sveikatą, 
šeiminį gyvenimą, giminystės ryšius, išsilavinimą, darbą, darbo užmokestį, kitas išmo-
kas, biografines detales ir kt. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos policijos 
veiklos įstatymo 14 straipsnyje įtvirtintas teritorinės policijos įstaigos funkcijas, sprendė, 
jog policijos įstaiga asmeninio pobūdžio informaciją apie savo darbuotojus, pareigūnus, 
kaupia ar tvarko kitu būdu ne teisės aktais pavestų funkcijų vykdymo tikslais, o siekdama 
tinkamai organizuoti įstaigos darbą ir valdyti personalą: priimti į pareigas reikiamus dar-
buotojus, įgyvendinti statutinių pareigūnų tarnybai keliamus reikalavimus, sudaryti sąly-
gas pareigūnų karjerai ir kt. LVAT pabrėžė, jog tai, kad asmeninio pobūdžio informacija 
bendrąja prasme apie institucijos, įstaigos darbuotojus nepatenka į Įstatymo reguliavimo 
sritį, patvirtina ir Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 1 punkto išimtis „išskyrus informaciją 
apie valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų darbo užmokestį“, t. y. to-
kia 1 punkto formuluotė, teisėjų kolegijos nuomone, reiškia, jog Įstatymas netaikytinas 
informacijai apie darbuotojus, susijusiai su jų asmens duomenimis, t. y. privačiai infor-
macijai, išskyrus informacijai apie darbo užmokestį (žr. 2015 m. kovo 5 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A-852-502/2015). Išsamiau apie privačią informaciją skaityti šio 
apibendrinimo IV dalyje „Privačios informacijos teikimas“.

8.3. Pasisakydama dėl Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 1 punkto išimties, adminis-
tracinėje byloje Nr. A492-2809/2011 teisėjų kolegija sprendė koliziją tarp teisės gauti in-
formaciją ir teisės į privatų gyvenimą, asmeniui siekiant gauti informaciją apie konkrečių 
viešosios įstaigos darbuotojų darbo užmokestį. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad bendruo-
ju atveju su asmens darbo pasirinkimu bei pajamų dydžiu susijusi informacija – priva-
taus pobūdžio. Konstatuota, jog Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostata, kad turi 
būti teikiama informacija apie valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų 
darbo užmokestį, ją aiškinant lingvistiškai, negali būti suprantama taip, kad suinteresuo-
tiems asmenims turėtų būti teikiami išsamūs duomenys apie konkrečių šių įstaigų dar-
buotojų gaunamą darbo užmokestį. Teisėjų kolegijos vertinimu, Įstatymo norma dėl in-
formacijos apie darbuotojų darbo užmokestį teikimo neturėtų būti suprantama plačiau, 
negu apibendrintų duomenų apie toje įstaigoje, institucijoje kompetentingų subjektų 
teisės aktais patvirtintą pareigybių apmokėjimo tarifą, dydį, duomenų apie įstaigoje iš-
mokamų darbo užmokesčių vidutinius dydžius, nesukuriant prielaidų darbuotojų tapa-
tybei nustatyti, teikimas. Šioje byloje prieita prie išvados, jog pareiškėjo prašymas gauti 
informaciją apie konkrečių viešosios įstaigos darbuotojų darbo užmokestį nepagrįstas 
(žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2809/2011). Išsamiau 
apie privačią informaciją skaityti šio apibendrinimo IV dalyje „Privačios informacijos 
teikimas“.

9. Įstatymas taip pat netaikomas informacijai, į kurią valstybės ir savivaldybių ins-
titucijos ir įstaigos turi pramoninės nuosavybės teises ar trečiosios šalys turi autorių, gretu-
tines ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises (Įstatymo 1 str. 3 d. 2 p.). 

9.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A261-1909/2008 teisėjų kolegija 
sprendė, ar atsakovas Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys turėjo teisi-
nį pagrindą atsisakyti teikti pareiškėjui dokumentų (projektų ir fotonuotraukų), kurie 
yra nekilnojamųjų vertybių byloje, kopijas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nekilnoja-
mosios kultūros vertybės bylos dokumentai sudaro atitinkamą informaciją, kuri pade-
da pažinti kultūros vertybę, ir kad tokia informacija turi būti prieinama visuomenei ir 
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turi būti teikiama susipažinti, o priešinga pozicija prieštarautų Įstatymo 1 straipsnyje  
įtvirtintai nuostatai, kuria siekiama sudaryti sąlygas visuomenei pažinti kultūros verty-
bę. Tačiau kartu teisėjų kolegija nurodė Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Pagal 
bylos įrodymus buvo nustatyta, kad objektai, kurių kopijas prašė pagaminti pareiškėjas, 
pagal Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 8 ir  
9 punktus yra autorių teisių objektai ir jie yra saugomi šio įstatymo. Konstatuota, jog at-
sakovas pagrįstai atsisakė be autorių sutikimo pagaminti projektų ir fotonuotraukų kopi-
jas ir tinkamai taikė Įstatyme numatytą išimtį (žr. 2008 m. lapkričio 24 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A261-1909/2008).

10. Įstatymas netaikomas ir informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip 
neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių 
duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profe-
sinę, banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais atvejais (Įstatymo 1 str. 3 d. 6 p.). 

10.1. Dažniausiai LVAT praktikoje pasitaikantys šio punkto taikymo atvejai, kai 
nustatoma, jog prašoma suteikti informacija sudaro tam tikro pobūdžio paslaptį – pa-
prastai komercinę paslaptį. 

10.1.1. Pirmiausia pažymėtina, jog kadangi Įstatyme komercinės paslapties apibrė-
žimo nėra, LVAT praktikoje šiai sąvokai apibrėžti remiamasi Lietuvos Respublikos civili-
nio kodekso (toliau – ir CK) nuostatomis. Komercinės (gamybinės) paslapties definicija 
pateikta CK 1.116 straipsnio 1 dalyje, kur nurodyta, jog informacija laikoma komercine 
(gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, 
kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos sa-
vininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti 
jos slaptumą. Teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad minėta teisės norma leidžia teigti, jog 
informacijos, kaip komercinės paslapties, pripažinimą suponuoja du elementai. Pirma, 
tokia informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę vertę dėl to, kad jos nežino 
tretieji asmenys. Disponavimas minėta informacija suteikia asmeniui galimybę konku-
ruoti rinkoje, apsaugoti savo interesus nuo trečiųjų asmenų veikos, galinčios sukelti nei-
giamus padarinius ūkinei komercinei veiklai. Antra, priėjimas prie informacijos, turin-
čios tikros ar potencialios komercinės vertės, ribojamas dėl šios informacijos savininko 
ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptu-
mą. Todėl informaciją pripažįstant komercine paslaptimi būtina nustatyti šiuos abu orga-
niškai tarp savęs susijusius elementus (žr. 2007 m. gegužės 17 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A17-515/2007). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas anksčiau 
paminėtos teisės normos turinį, yra nurodęs, kad „komercinė paslaptis yra apibrėžta  
CK 1.116 straipsnyje. Tai gali būti duomenys, atitinkantys tokius požymius: 1) nevie-
ša informacija; 2) saugojama informacija; 3) turinti komercinę vertę informacija. Pagal 
šiuos požymius komercine paslaptimi gali būti informacija, kuri neprivaloma viešai 
skelbti, nėra žinoma tretiesiems asmenims ir ją pagal įstatymą nedraudžiama pripažin-
ti komercine paslaptimi; kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, 
fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ir kuri 
turi komercinę vertę arba jos praradimas būtų komerciškai žalingas“ (žr. Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A662-1612/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartį civili-
nėje byloje Nr. 3K-3-499/2006; dėl komercinės paslapties sampratos taip pat žr. Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016).
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10.1.2. LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje, kurioje ginčas kilo atsakovui 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai atsisakius pareiškėjui Nacionalinei 
vandens, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygai suteikti informaciją, susijusią su ak-
cinių bendrovių ūkine–komercine veikla, konstatavo, jog tai, kokia kiekvieno konkre-
taus subjekto turima informacija yra komercinė paslaptis, gali nuspręsti tik pats subjek-
tas, įvertinęs turimą informaciją ir atsižvelgdamas į įstatymų reikalavimus. Teismas, kaip 
vienas iš subjektų, turinčių teisę rinkti įrodymus, iškilus abejonėms turi teisę patikrinti 
informacijos pripažinimo konfidencialia tinkamumą. Valstybinei kainų ir energetikos 
kontrolės komisijai nesuteikta teisė spręsti, ar informacijai jos savininko suteiktas ko-
mercinės paslapties statusas yra objektyviai pateisinamas. Komisija, turėdama oficialius 
atsakymus iš bendrovių, kuriuose nurodyta, kokia informacija laikytina konfidencialia, 
neturi teisinio pagrindo tikrinti jų turinius, susietus su komercine paslaptimi (2007 m. 
gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-515/2007; taip pat žr. 2007 m. ba-
landžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr.  A7-418/2007, 2007 m. kovo 16 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr.  A2-295/2007, 2007 m. sausio 24 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr.  A10-54/2007, 2006 m. birželio 30 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A10-1091/2006). 

10.1.3. Skirtingai nei prieš tai minėtose bylose, kuriose buvo siekiama iš valstybės 
institucijos gauti turimą informaciją apie trečiuosius asmenis (privačius subjektus), toliau 
apžvelgiamose bylose pareiškėjai siekė gauti informaciją apie susitarimus, kurių viena iš 
šalių yra pati valstybė.

10.1.4. Administracinėje byloje Nr. A756-485/2010 pareiškėjas leidykla siekė gau-
ti iš atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją, susijusią su komer-
ciniu susitarimu suteikti Lietuvos Respublikai paskolą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog 
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalis expres-
sis verbis leidžia valstybės institucijoms inter alia neteikti viešosios informacijos rengė-
jams, skleidėjams ir (ar) kitiems asmenims bet kokią informaciją, kuri pagal įstatymus 
yra laikoma komercine paslaptimi, nepriklausomai nuo šios informacijos šaltinio (su-
bjekto), t. y. šios nuostatos apima ir informaciją, kuri buvo gauta iš kitų subjektų, ir duo-
menis, kuriuos valdžios institucijos (įstaigos, įmonės) gavo vykdydamos atitinkamas 
funkcijas. Pareiškėjui prašant informacijos apie komercinį susitarimą (paskolos Lietuvos 
Respublikai suteikimą), atsižvelgiant į tai, kad ginčo teisiniams santykiams taikytini 
Visuomenės informavimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institu-
cijų ir įstaigų įstatymai bei juos įgyvendinantys teisės aktai nepateikia juose vartojamos 
komercinės paslapties sąvokos apibrėžimo, pareiškėjui neteiktina komercine paslapti-
mi gali būti pripažinta ta informacija, kuri atitinka Civilinio kodekso 1.116 straipsnio  
1 dalyje nustatytus kriterijus. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas bylą, susijusią su valstybei nuosavybės teise pri-
klausančių akcijų pardavimo sandoriu, yra konstatavęs, kad „konstitucinio reikalavimo, 
jog teisė negali būti nevieša, privalu laikytis ir leidžiant Vyriausybės aktus, kuriais prita-
riama privatizavimo sutartims. <...> Kita vertus, negalima nepaisyti komercinėje prakti-
koje nusistovėjusio konfidencialumo reikalavimo, kad tam tikros sutarties sąlygos nėra 
viešinamos. Kartu pažymėtina ir tai, kad tais atvejais, kai sutarties šalis yra valstybė, su-
tarties, inter alia privatizavimo sutarties, sąlygų neviešinimas turi būti konstituciškai pa-
grįstas: paprastai sutarties sąlygos gali būti neviešinamos siekiant apsaugoti valstybinę, 
profesinę ar komercinę paslaptį“ (Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 26 d. nutarimas). 
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Administracinėje byloje prieita išvada, jog net ir tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių 
yra valstybė, siekis apsaugoti komercinę paslaptį gali būti viešumo apribojimą pateisinan-
ti aplinkybė. Tačiau teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog teisės aiškinimas, kad valstybė 
civilinėmis sutartimis gali bet kokią informaciją pripažinti komercine paslaptimi, nesi-
derina su valstybės vykdomų funkcijų prigimtimi, kurių vienas iš pagrindinių principų 
yra viešumas, komercinės paslapties prasme ir esme, taip pat sudarytų nepateisinamas 
prielaidas valstybei piktnaudžiauti šiuo institutu. Juolab kad komercine paslaptimi negali 
būti pripažinta informacija, kuri pagal įstatymus (taip pat ir pagal aukščiausią įstatymą 
– Konstituciją) turi būti vieša – komercinės sutarties nuostatos negali turėti aukštesnės 
galios nei įstatymai. Be to, byloje konstatuota, jog našta pagrįsti, kad prašoma pateikti 
informacija yra neatskleistina, tenka institucijai, kuri atsisako pateikti prašomą informa-
ciją, teigdama, kad ji yra komercinė paslaptis. LVAT, pripažinęs teismo pareigą aiškintis, 
ar prašomi atskleisti duomenys pripažintini komercine paslaptimi, ar jie atitinka komer-
cinės paslapties požymius, konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas šios pareigos ne-
atliko (žr. 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-485/2010).

10.1.5. Kitoje administracinėje byloje Nr. A662-1612/2012 ginčas kilo savivaldy-
bės administracijai atsisakius pateikti pareiškėjai tarp savivaldybės ir uždarosios akcinės 
bendrovės sudarytą sutartį tuo pagrindu, kad šios sutarties sąlygos laikytinos komerci-
ne paslaptimi. Šioje byloje iš esmės buvo plėtojama pirmiau aptartoje administracinėje 
byloje Nr. A756-485/2010 suformuota praktika. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog nors net ir 
tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių yra valstybė, siekis apsaugoti komercinę paslaptį 
gali būti viešumo apribojimą pateisinanti aplinkybė, tačiau viešo administravimo subjek-
tas savo veikloje privalo laikytis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme 
reglamentuojamų bei bendrųjų teisės principų: įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo 
valdžia, veiklos skaidrumo, viešumo, žmogaus laisvių ir teisių užtikrinimo ir kt. Viešojo 
administravimo funkcijas įgyvendinanti institucija neturi tokios privatinės autonomijos, 
kokią turi civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvaujantis privatus asmuo. Atsižvelgiant 
į tai, viešojo administravimo subjektas, kurio veiklos pagrindu Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos laiduojama asmens teisė į informaciją gali būti ribojama, nors ir veikian-
tis privačių santykių srityje, negali ignoruoti pagrindines žmogaus teises garantuojančių 
nuostatų ar žmogaus teises ribojančias nuostatas aiškinti plačiai. Todėl, nors civilinės 
teisės sutarties laisvės principas nedraudžia sutartyje įtvirtinti konfidencialumo nuosta-
tos, viešojo administravimo subjektas, remdamasis minėta nuostata, turi griežtai laikytis 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų išimčių, kuomet informacija asmenims gali 
būti neteikiama, bei jas aiškinti siaurai. Šioje byloje teisėjų kolegija taip pat atkreipė dė-
mesį, kad konfidencialumo ir komercinės paslapties sąvokos nėra tapačios. Visais atvejais 
sąvoka „konfidenciali informacija“ yra platesnė už sąvoką „komercinė paslaptis“ ir api-
ma ne tik komercinių paslapčių, bet ir kitokio turinio bendrovės informaciją, dėl kurios 
šalys sutaria kaip dėl saugotinos ir neatskleistinos informacijos. Daryta išvada, jog su-
tarties nuostatos dėl konfidencialumo ne visada gali patvirtinti, kad tam tikri duomenys 
yra komercinė paslaptis. Vien konfidencialumo sąlygos įtvirtinimas sutartyje ipso facto 
nesuponuoja išvados, jog sutarties sąlygos sudaro ūkio subjekto komercinę paslaptį. Be 
to, teisėjų kolegija pažymėjusi, kad kiekvienas ūkio subjektas pats sprendžia, kokią in-
formaciją laikyti komercine paslaptimi, nurodė, jog ši informacija turi atitikti tam tikrus 
teisės aktuose įtvirtintus bei teismų praktikoje suformuotus kriterijus, kuriuos inter alia 
sudaro informacijos slaptumas, komercinė vertė bei konkretumas. Komercinės paslapties 
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atskleidimo atveju, ši informacija turi padaryti bendrovei turtinę ar neturtinę žalą, todėl 
tokios informacijos savininkas turi dėti pastangų, siekdamas apsaugoti jos konfidenci-
alumą, inter alia taikydamas teisėtas organizacines, technologines, teisines ir kitas prie-
mones. Teisėjų kolegija konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas šioje byloje turėjo 
išsiaiškinti ir pagrįsti, ar atsakovo turima ir pareiškėjos prašoma informacija yra laikytina 
komercine paslaptimi, ar būtent tokio pobūdžio informacijos atsakovas sutartimi įsipar-
eigojo neatskleisti, ar ši informacija iš tiesų turi potencialią komercinę (gamybinę) vertę 
dėl to, kad jos turinys nėra žinomas tretiesiems asmenims ir ar jos atskleidimas sutarties 
kontrahentui sukeltų turtinės ir neturtinės žalos (žr. 2012 m. birželio 8 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A662-1612/2012).

10.2. Pagal Įstatymą neteikiama ir informacija, kuri sudaro tarnybos paslaptį. 
10.2.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-389/2013 kilo ginčas dėl tei-

sės susipažinti su Valstybės saugumo departamento Specialiosios ekspertų komisijos po-
sėdžio protokolu. Teisėjų kolegija nustatė, kad minėtas protokolas yra įslaptintas pagal 
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą ir sudaro tarnybos paslap-
tį. Todėl konstatuota, kad nei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institu-
cijų ir įstaigų įstatymas nei Visuomenės informavimo įstatymas negina pareiškėjo teisės 
ar intereso susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija (žr. 2013 m. vasario  
11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-389/2013).

10.2.2. Pasisakant dėl tarnybos paslapties, taip pat pažymėtina administracinė byla 
Nr. A858-1626/2014, kurioje atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsisa-
kė pateikti pareiškėjui prašomus dokumentus, juos laikydamas tarnybiniais dokumentais, 
kurie neatskleistini remiantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 
7 dalimi. Teisėjų kolegija nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą 
iš esmės, turėtų nuspręsti, ar byloje vertinamu atveju egzistuoja Teisės gauti informaciją 
iš valstybės institucijų ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje 
nustatyti atsisakymo suteikti informaciją ar dokumentus pagrindai juos aiškinant ir tai-
kant sistemiškai su Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies nuostatomis. Teisėjų 
kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir sa-
vivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 6 punkte atskirai nėra iš-
skirta tarnybinių dokumentų, kurie pripažįstami neteiktinais asmenims dėl tam tikro 
viešojo intereso apsaugos, kategorija, o pagal Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 7 dalį 
susipažinti neteikiami ne apskritai visi tarnybiniai (vidiniai) dokumentai, o išskirtos tik 
tam tikros konkrečios tarnybinių dokumentų, kurie neteiktini tretiesiems asmenims, 
kategorijos. Teisėjų kolegijos vertinimu, Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 
nuostatos turėtų būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į konstitucinį teisės gauti in-
formaciją statusą ir atsakingo valdymo principą, t. y. turėtų būti vertinama, kokių teisėtų 
visuomeninių tikslų siekiama tokiu įstatyme nustatytu reguliavimu, šiuos tikslus turė-
tų būti siekiama užtikrinti ieškant pusiausvyros tarp individo teisės gauti informaciją ir 
teisėto visuomeninio tikslo (žr. 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A858-1626/2014).

10.3. Įstatymo nuostatos netaikomos ir informacijai, sudarančiai banko paslaptį. 
Administracinėje byloje Nr. A442-1269/2014, kurioje pareiškėjai siekė gauti iš Lietuvos 
banko sutarties dėl AB Ūkio banko įsipareigojimų ir turto perkėlimo į AB Šiaulių banką 
kopiją bei kitą informaciją. Teisėjų kolegija, be kita ko, vadovavosi Įstatymo 1 straipsnio  
3 dalies 6 punktu ir šio įstatymo nuostatų ginčo teisiniams santykiams netaikė. Byloje 
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buvo nustatyta, jog pareiškėjų prašomoje pateikti trišalėje sutartyje esanti informacija 
Lietuvos banko buvo gauta priežiūros tikslais, o vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 
nuostatomis, tokia informacija, net jei ir nesudaro banko paslapties, yra saugoma (žr. 
2014 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1269/2014).

10.4. Pažymėtina, jog pagal aptariamą Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 6 punktą in-
formacija neteikiama ne tik tuomet, kai ji sudaro tam tikro pobūdžio paslaptį, bet ir tais 
atvejais, kai informacija yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar vi-
suomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo, 
kitais įstatymų nustatytais atvejais. 

10.4.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-158/2014 pareiškėjas pra-
šė suteikti jam informaciją dėl ikiteisminio tyrimo, t. y. prašė duomenų, kuriems galio-
ja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 177 straipsnio 
nuostatos dėl ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumo, nes pareiškėjas BPK nuosta-
tų prasme nebuvo šios bylos proceso dalyvis. Konstatuota, jog informacijos nesuteikimas 
dėl ikiteisminio tyrimo duomenų yra pagrįstas įstatymu ir yra teisėtas (žr. 2014 m. kovo 
18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-158/2014).

10.4.2. Administracinėje byloje Nr. A-852-502/2015 teisėjų kolegija, nenustačiusi, 
kad pareiškėjo prašyta suteikti informacija apie konkretiems policijos pareigūnams duo-
tas ir įvykdytas užduotis būtų įslaptinta ir pažymėta atitinkamomis slaptumo žymomis, 
kaip tai nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, analiza-
vo, ar aptariama informacija apie policijos veiklos organizavimą įstatymo pagrindu pri-
pažintina neteiktina. Teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos Respublikos policijos veiklos 
įstatymo 6 straipsnio, reglamentuojančio policijos veiklos viešumą, 3 dalyje nustatyta, jog 
policija negali teikti ar viešai skelbti informacijos, kuri yra valstybės, tarnybos, komerci-
nė, pramoninė ar banko paslaptis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Neskelbiama tar-
nybinės veiklos metu gauta informacija, kuri pakenktų žmogaus garbei, orumui ar sau-
gumui, fizinių ir juridinių asmenų teisėtiems interesams, sutrukdytų nusikalstamų veikų 
prevenciją, išaiškinimą arba lemtų jų padarymą. Taip pat, policija neteikia informacijos, 
kuri pažeistų asmens nekaltumo prezumpcijos principą, policijos etikos normas, asmens, 
visuomenės ar valstybės saugumo interesus. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad šiose nuos-
tatose neįtvirtintas draudimas neteikti informacijos tuo pagrindu, jog informacijos patei-
kimas fiziniams tretiesiems asmenims gali pažeisti policijos pareigūnų teises ir teisėtus 
interesus. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų ir bylo-
je nėra duomenų, jog aptariama pareiškėjo prašoma suteikti informacija pakenktų žmo-
gaus garbei, orumui ar saugumui, fizinių ir juridinių asmenų teisėtiems interesams, su-
trukdytų nusikalstamų veikų prevenciją, išaiškinimą arba lemtų jų padarymą, ar pažeistų 
asmens nekaltumo prezumpcijos principą, policijos etikos normas, asmens, visuomenės 
ar valstybės saugumo interesus. Daryta išvada, kad šiomis aplinkybėmis nebuvo pagrin-
do konstatuoti, jog pareiškėjo prašoma suteikti informacija įstatymo pagrindu pripažinti-
na neteiktina (žr. 2015 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-852-502/2015).

11. Pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstai-
gų įstatymą neteikiama ir ta informacija, kurios teikimą reglamentuoja kiti įstatymai 
(Įstatymo 1 str. 3 d. 7 p.).

11.1. LVAT nagrinėtose bylose pasitaikė atvejų, kada buvo pripažinta, jog prašo-
mos informacijos teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 
įstatymas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A143-763/2008, kurioje pareiškėjas, be 
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kita ko, prašė įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finan-
sų ministerijos supažindinti pareiškėją su mokestinės bylos duomenimis, kurioje yra in-
formacijos apie kitus mokesčių mokėtojus, teisėjų kolegija nurodė, jog teisiniai santykiai 
tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo dėl informacijos pateikimo regla-
mentuojami Mokesčių administravimo įstatymo 38 ir 39 straipsnių. Todėl, Teisės gauti 
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo požiūriu, Mokesčių 
administravimo įstatymas yra pareiškėjo prašomos pateikti informacijos teikimą regla-
mentuojantis įstatymas. O tai reiškia, kad nurodytiems santykiams netaikytinos Teisės 
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos  
(1 str. 3 d. 7 p.). Atitinkamai, reikalaujama, kad pareiškėjas nurodytų Mokesčių adminis-
travimo įstatymo 38 ir 39 straipsniuose numatytas aplinkybes, kuriomis būtų galima pa-
grįsti jo reikalavimą dėl skunde nurodytos informacijos pateikimo (žr. 2008 m. balandžio 
29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-763/2008). Iš esmės tokios pačios išvados 
buvo padarytos ir kitose bylose, kuriose buvo kilę ginčai tarp mokesčių administratoriaus 
ir mokesčių mokėtojo dėl teisės gauti informaciją, pavyzdžiui, mokesčių mokėtojui sie-
kiant gauti duomenis, pagrindžiančius pranešime apie atliktą mokestinį tyrimą padarytas 
išvadas (žr. 2011 m. balandžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-757/2011), ar 
norint gauti dokumentų, susijusių su patikrinimo aktu, kopijas, turint tikslą – tinkamai 
įgyvendinti savo teisę į gynybą, pateikti pastabas dėl šio patikrinimo akto (žr. 2014 m. 
liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1627/2014). Šiame kontekste taip pat 
pažymėtina, jog LVAT pripažįsta, kad mokesčių mokėtojas turi teisę gauti iš mokesčių 
administratoriaus informaciją apie mokesčius, jų lengvatas, informaciją apie galiojančius 
mokesčių teisės aktus bei kitą informaciją, reikalingą jo mokestinėms prievolėms vykdy-
ti (Mokesčių administravimo įstatymo 36 straipsnio 1 punktas). Kartu konstatuota, kad 
mokesčių mokėtojo teisė gauti iš mokesčių administratoriaus informaciją nėra absoliuti, 
ji yra ribojama prieš tai paminėtame Mokesčių administravimo įstatymo 36 straipsnio  
1 punkte nurodytos informacijos specifikos (rūšies) bei jos panaudojimo tikslų, taip pat, 
be kita ko, kitų mokesčių mokėtojų teise mokesčių administratoriaus reikalauti užtikrin-
ti informacijos apie juos slaptumą (Mokesčių administravimo įstatymo 36 straipsnio  
10 punktas) bei BPK 177 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu reikalavimu neskelbti ikiteisminio 
tyrimo duomenų („ikiteisminio tyrimo duomenys neskelbtini; šie duomenys iki bylos 
nagrinėjimo teisme gali būti paskelbti tik prokuroro leidimu ir tik tiek, kiek pripažįsta-
ma leistina; draudžiama skelbti duomenis apie nepilnamečius įtariamuosius ir nukentėju-
siuosius“) (žr. 2011 m. balandžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-757/2011).

11.2. Kitoje administracinėje byloje Nr. A143-1985/2012 kilo ginčas iš esmės dėl 
pareiškėjo viešosios įstaigos Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisės gauti iš Muitinės 
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją apie orlaivių 
bagažo muitinį patikrinimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog muitinės įstaigų veiklą regla-
mentuojančiame Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme (10–12 str.) yra nustatytas (spe-
cialiai aptartas) muitinės turimos informacijos pateikimo reglamentavimas. Todėl kons-
tatuota, kad ginčo teisiniams santykiams yra taikytinos ne Įstatymo, o Muitinės įstatymo 
(t. y. įstatymo, kuris Įstatymo atžvilgiu yra specialus teisės aktas ir su juo nekonkuruoja) 
nuostatos (žr. 2012 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1985/2012).

11.3. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taip pat buvo išnagrinėta 
nemažai bylų, kuriose konstatuota, jog teisinis informacijos teikimo pagrindas yra iki-
teismines procedūras ar teismo procesą reglamentuojantys teisės aktai. 
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11.3.1. LVAT savo praktikoje yra konstatavęs, jog susipažinimą su dokumentais, 
kita informacija (duomenimis), kurie yra baudžiamosios bylos duomenys, reglamen-
tuoja BPK nuostatos, todėl tai institucijos disponuojamai informacijai, kuri yra baudžia-
mosios bylos duomenys, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų 
ir įstaigų įstatymas netaikytinas (žr. 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį administracinėje by-
loje Nr.  A502-1940/2014). Įstatymas netaikytinas ir ginčuose dėl dokumentų nuorašų iš 
baudžiamųjų bylų pateikimo (žr. 2011 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A438-1447/2011).

11.3.2. Administracinėje byloje Nr. A-487-602/2015 pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus 
apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, siekdamas, kad jam būtų suteikta informaci-
ja – ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvada, kuri surašyta atliekant ikiteismi-
nį tyrimą. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad tokios informacijos teikimą reglamentuoja 
ne Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, o 
BPK. Be to, teisėjų kolegija pastebėjo ir tai, kad Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių 
inspekcija, rengdama specialisto išvadą, atliko teisės aktų pavestą funkciją baudžiamo-
jo proceso srityje. Įvertinusi tai, kad vietos mokesčių administratorius neveikė viešojo 
administravimo srityje, teisėjų kolegija sprendė, jog pareiškėjas neturėjo teisės reikalauti 
iš minėtos institucijos administracinės paslaugos – įstatymų nustatytos viešojo adminis-
travimo subjekto informacijos pateikimo, o institucijai neatsirado pareiga pateikti minė-
tą informaciją pareiškėjui (žr. 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą administracinėje byloje  
Nr. A-487-602/2015).

11.3.3. Kitoje byloje pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio mi-
nisteriją, siekdamas gauti informaciją apie neteisėtai žemės ūkio kooperatyvui suteik-
tos paramos grąžinimą. Byloje nustatyta, jog ši informacija susijusi su prokuroro atlik-
tais veiksmais, t. y. su nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą. Konstatuota, jog pareiškėjo 
kreipimasis dėl informacijos, susijusios su prokuroro proceso veiksmų atlikimu, patei-
kimo nagrinėtinas vadovaujantis baudžiamojo proceso tvarka pagal BPK nuostatas, o 
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuosta-
tos netaikytinos (Įstatymo 1 str. 3 d. 7 p.) (žr. 2012 m. kovo 22 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A63-1446/2012).

11.3.4. LVAT taip pat nagrinėjo situaciją, kai pareiškėjas siekė iš atsakovo policijos 
komisariato gauti duomenis, kuriuos vėliau kaip įrodymus galėtų pateikti teismui admi-
nistracinio teisės pažeidimo byloje ir prokuratūros įstaigoms ikiteisminio tyrimo byloje. 
Iš esmės konstatuota, kad tokių įrodymų teikimui, prašymų padavimui taikomos atitin-
kamai Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir BPK nuostatos 
(žr. 2013 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-87/2013, 2014 m. vasa-
rio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-494/2014).

11.3.5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs ir dėl pareiškėjo 
teisės susipažinti su tyrimo, pradėto dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų, medžiaga, 
kurioje esama konfidencialios informacijos. Administracinėje byloje Nr. A7-783/2006 iš-
plėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad antimonopolinėse bylose trečiųjų šalių, tarp jų ir 
pareiškėjų, teisės yra apribotos jų dalyvavimu konkurencijos bylos nagrinėjimo procese. 
Todėl pareiškėjams jokiu būdu ir jokiomis aplinkybėmis negali būti suteikiama konfiden-
ciali įmonės, kuri kaltinama konkurencijos teisės pažeidimu, informacija (2005 m. vasa-
rio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-783/2006. 
Administracinių teismų praktika Nr. 9, p. 33–51.)
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11.3.6. Administracinėje byloje Nr. A492-1555/2014 pareiškėjas skundėsi, kad 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neteisėtai atsisakė suteikti jam informaciją apie Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo senato patvirtintos teismų praktikos, taikant įstatymus ir kitus tei-
sės aktus atskirų kategorijų bylose, apibendrinimo apžvalgas. Teisėjų kolegija sprendė, 
jog teismų praktikos taikant įstatymus ir kitus teisės aktus atskirų kategorijų bylose api-
bendrinimo apžvalgų ir rekomendacinių išaiškinimų tvirtinimas, skelbimas yra Lietuvos 
Respublikos teismų įstatymo reglamentuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo veiklos sritis, 
todėl informacijos apie šias apžvalgas ir rekomendacinius išaiškinimus teikimui netaiky-
tinas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (1 
str. 3 d. 7 p.) (žr. 2014 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1555/2014). 

11.3.7. Pastebėtina, kad ši LVAT praktika, plėtojama teisės gauti informaciją apie 
ikiteisminį ir teismo procesus srityje, iš esmės panaši į Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką, kuri apžvelgiamam aspektui gali būti svarbi kaip papildomas9 teisės aiš-
kinimo šaltinis:

11.3.7.1. 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendime sujungtose bylose Švedijos Karalystė 
ir kt. prieš Association de la presse internationale ASBL (API) ir Europos Komisiją, 
C-514/07 P, C-528/07 P, C-532/07 P, EU:C:2010:541, ESTT inter alia nagrinėjo klausi-
mą dėl galimybės susipažinti su tam tikrais dokumentais vykstant procesams Teisingumo 
Teisme. Teisingumo Teismas pažymėjo, jog tiek iš atitinkamų sutarčių nuostatų teksto, 
tiek iš Reglamento Nr. 1049/2001 bendros struktūros ir Sąjungos teisės aktų šioje srityje 
tikslų matyti, kad pati teismo veikla nepatenka į šiais teisės aktais įtvirtintos teisės susipa-
žinti su dokumentais taikymo sritį. Siekiant apsaugoti teismines procedūras visų pirma 
reikia užtikrinti procesinių teisių lygybės ir gero teisingumo vykdymo principų laikymą-
si. ESTT taip pat nurodė, jog reikia pripažinti bendrąją prezumpciją, pagal kurią atsklei-
dus institucijos pateiktus pareiškimus teismo procese būtų pažeista šio proceso apsauga, 
kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr.  1049/2001 4  straipsnio 2  dalies antrą įtrau-
ką10, tol, kol šis procesas vyksta. Tokia bendroji prezumpcija neatima iš suinteresuotojo 
asmens teisės įrodyti, jog prašomam atskleisti konkrečiam dokumentui ši prezumpcija 
netaikoma (žr. 79, 85, 94, 103 punktus).

11.3.7.2. Teisingumo Teismas yra pripažinęs tokių bendrųjų prezumpcijų egzis-
tavimą ir tais atvejais, kai kalbama apie administracinės bylos, susijusios su valstybės 
pagalbos kontrolės procedūra, dokumentus (žr. 2010 m. birželio 29 d. sprendimo bylo-
je Komisija prieš Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07  P, EU:C:2010:376, 61  punk-
tą), dokumentus, kuriais Komisija ir pranešusios šalys ar tretieji asmenys pasikeitė per 
įmonių koncentracijos kontrolės procedūrą (žr. 2012 m. birželio 28 d. sprendimo byloje 
Komisija prieš Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, 123 punktą ir 2012 m. 
birželio 28 d. sprendimo byloje Europos Komisija prieš Agrofert Holding a.s., C-477/10 P, 
EU:C:2012:394, 64  punktą), dokumentus, susijusius su Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio taikymo procedūra (žr. 2014 m. vasario  

9 Kaip minėta, Reglamentas Nr. 1049/2001 nustato tik EB sutarties 255 straipsnyje numatytos teisės 
susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais principus, sąlygas bei visuomenės 
ar privačių interesų sąlygojamus apribojimus (1 straipsnio a punktas). Šiuo reglamentu nesiekiama 
keisti nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių galimybę susipažinti su dokumentais (preambulės  
15 paragrafas).

10 Institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų teismo 
proceso ir teisinės pagalbos apsauga (4 str. 2 d.).
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27 d. sprendimo byloje Europos Komisija prieš EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 
C-365/12 P, EU:C:2014:112, 93 punktą), per teismo procesą institucijos pateiktus pa-
reiškimus (žr. minėto sprendimo Švedija ir kt. prieš API ir Komisiją 94 punktą) bei do-
kumentus, susijusius su ikiteismine procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo sta-
dija (žr. 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo sujungtose bylose Liga para a Protecção da 
Natureza (LPN) ir Suomijos Respublika prieš Europos Komisiją, C-514/11 P ir C-605/11 P, 
EU:C:2013:738, 65  punktą, 2015 m. liepos 16 d. sprendimo byloje ClientEarth prieš 
Europos Komisiją, C-612/13 P, EU:C:2015:486, 76 punktą).

11.3.7.3. Byloje Komisija prieš Technische Glaswerke Ilmenau ESTT nustatė eg-
zistuojant bendrąją prezumpciją, kad Komisijos administracinės bylos dokumentų at-
skleidimas iš principo kelia grėsmę tyrimo tikslų apsaugai. Teismas darė išvadą, jog 
vykstant valstybės pagalbos kontrolės procedūrai suinteresuotieji asmenys, išskyrus už 
suteiktą pagalbą atsakingą valstybę narę, neturi teisės susipažinti su Komisijos admi-
nistracinės bylos dokumentais. ESTT vertinimu, ši bendroji prezumpcija neatima iš šių 
suinteresuotųjų asmenų teisės įrodyti, kad prašomam atskleisti konkrečiam dokumen-
tui ši prezumpcija netaikoma arba kad egzistuoja dokumento atskleidimą pateisinantis 
Reglamento Nr. 1049/2001 4  straipsnio 2 dalyje numatytas svarbesnis viešasis interesas 
(žr. minėto sprendimo Komisija prieš Technische Glaswerke Ilmenau 58, 61–62 punktus).

11.3.7.4. 2013 m. lapkričio 14 d. sprendime sujungtose bylose Liga para a 
Protecção da Natureza (LPN) ir Suomijos Respublika prieš Europos Komisiją 
Teisingumo Teismas nurodė, jog kiek tai susiję su prašymu sudaryti galimybę susi-
pažinti su visais administracinės bylos, susijusios su procedūra dėl įsipareigojimų 
nevykdymo pagal EB 226  straipsnį, dokumentais ikiteisminiu šios procedūros eta-
pu, reikia pažymėti, kad visų pirma procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal 
Reglamento  Nr.  1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuo-
menės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klau-
simais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams 6 straipsnio 1 dalies pirmą 
sakinį yra laikoma tokia procedūra, kuriai būdingos savybės neleidžia šioje srityje užti-
krinti visiško skaidrumo, taigi ši procedūra užima ypatingą padėtį galimybės susipažinti 
su dokumentais sistemoje. Sąjungos teisėje, visų pirma EB 226  straipsnyje, nenumatyta 
privataus asmens teisė susipažinti su bylos medžiaga, net jeigu procedūra buvo pradėta 
dėl šio asmens skundo. Be to, skundo pateikėjas vykstant procedūrai dėl įsipareigojimų 
nevykdymo neturi teisės reikalauti, kad Komisija laikytųsi konkrečios pozicijos, ar gin-
čyti Komisijos atsisakymą pradėti prieš valstybę narę procedūrą dėl įsipareigojimų ne-
vykdymo. Be to, ikiteismine procedūra siekiama suteikti atitinkamai valstybei narei ga-
limybę, pirma, įvykdyti iš Sąjungos teisės kylančius įsipareigojimus ir, antra, veiksmingai 
pateikti savo gynybos pagrindus atsakant į Komisijos pateiktus kaltinimus. Dokumentų, 
susijusių su procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo, atskleidimas ikiteisminiu šios pro-
cedūros etapu taip pat gali pakeisti tokios procedūros pobūdį ir eigą, nes tokiomis aplin-
kybėmis gali būti dar sudėtingiau pradėti derybų procesą ir sudaryti Komisijos ir atitin-
kamos valstybės narės sutarimą, kuriuo nutraukiamas pažeidimas, dėl kurio kaltinama, 
kad būtų laikomasi Sąjungos teisės ir išvengta ieškinio. Todėl galima preziumuoti, kad 
tokių dokumentų atskleidimas gali pakeisti procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo 
pobūdį ir eigą, todėl šis atskleidimas iš principo pakenktų tyrimų tikslų apsaugai, kaip 
tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies trečią įtrauką. Vis 
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dėlto ši bendroji prezumpcija neužkerta kelio galimybei įrodyti, kad prašomam atskleis-
ti konkrečiam dokumentui ši prezumpcija netaikoma arba kad egzistuoja atitinkamo  
dokumento atskleidimą pateisinantis svarbesnis visuomenės interesas, numaty-
tas Reglamento Nr.  1049/2001 4  straipsnio 2  dalies pabaigoje (žr.  55, 59, 60, 62–63, 
65–66 punktus). 

11.3.7.5. 2015 m. liepos 16 d. sprendime byloje ClientEarth prieš Europos 
Komisiją Teisingumo Teismas, vadovaudamasis pirmiau minėtame sprendime bylose 
Liga para a Protecção da Natureza (LPN) ir Suomijos Respublika prieš Europos Komisiją 
suformuota praktika, papildomai nurodė, jog, nors Komisija bendrai galėjo pagrįstai ma-
nyti, kad dokumentų, susijusių su procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo ikiteisminiu 
etapu, atskleidimas būtų pakenkęs sklandžiai šio etapo eigai ir taikaus Komisijos ir ati-
tinkamos valstybės narės ginčo sprendimo paieškai tvyrant abipusio pasitikėjimo atmos-
ferai, tokia bendroji prezumpcija negalėjo būti taikoma toms nagrinėjamoms studijoms, 
kurių pagrindu eksplicitinio sprendimo priėmimo dieną Komisija atitinkamai valstybei 
narei nebuvo išsiuntusi oficialaus pranešimo pagal SESV  258  straipsnio pirmą pastrai-
pą ir dėl kurių dėl šios priežasties tuo metu nebuvo aišku, ar remiantis jomis bus pradė-
tas procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo prieš šią valstybę narę ikiteisminis etapas  
(79 punktas). 

11.4. Teisės gauti informaciją įgyvendinimą reglamentuoja ir kiti specialieji 
įstatymai:

11.4.1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Iš administracinės bylos 
Nr. A10-74/2007 matyti, jog savivaldybės tarybos nario teisę gauti informaciją iš savival-
dybės administracijos ar kitų savivaldybės institucijų, kuri susijusi su savivaldybės ta-
ryboje nagrinėjamais klausimais, reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymas, tokiai informacijai gauti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyti apribojimai netaikomi (žr. 2007 m. sausio 18 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A10-74/2007).

11.4.2. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas. 
Administracinėje byloje Nr. A662-445/2013 konstatuota, jog Vyriausybės atstovo reika-
lavimas pateikti dokumentus, pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės 
priežiūros įstatymą, nelaikytinas prašymu Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savi-
valdybių institucijų ir įstaigų įstatymo prasme, todėl nėra jokio pagrindo taikyti šiame 
įstatyme (14 str.) nustatytą terminą (20 dienų) informacijai pateikti. Šiuo atveju prašomi 
pateikti konkretūs dokumentai, susiję su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtų 
sprendimų įgyvendinimu, taip pat prašomi pateikti dokumentai yra sukurti (nereika-
lingos papildomos darbo ir laiko sąnaudos), todėl taikytinas Savivaldybių administraci-
nės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte apibrėžtas terminas, t. y. reikala-
vimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Konstatuota, 
jog įvertinus prašomos pateikti informacijos (plačiąja prasme) pobūdį, šiuo konkrečiu 
atveju taikyti įstatymo analogiją nėra pagrindo (laikyta, jog pakankamai aiškiai nagrinė-
jamas aspektas reglamentuotas Vyriausybės atstovo teisinį statusą reglamentuojančiame 
įstatyme) ir šis klausimas gali būti išspręstas vadovaujantis Savivaldybių administracinės 
priežiūros įstatymo nuostatomis (žr. 2013 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A662-445/2013). 
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Tuo tarpu administracinėje byloje Nr.  A492-2697/2012 spręsta, jog Savivaldybių 
administracinės priežiūros įstatymas nustato tik Vyriausybės atstovo teisę su prašy-
mu kreiptis į savivaldybės administravimo subjektą dėl informacijos pateikimo, tačiau 
plačiau šios Vyriausybės atstovo teisės įgyvendinimo šis įstatymas nereglamentuoja, 
todėl vadovaujantis įstatymo analogijos principu (ABTĮ 4 str. 6 d.) taikytinas Teisės 
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, inter alia 
reglamentuojantis valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant in-
formaciją. Vienas iš šio įstatymo nustatytų informacijos teikimo principų yra tikslumo prin-
cipas, reiškiantis, kad teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją  
(4 str. 2 p.). Daryta išvada, kad valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga turi pateik-
ti tik tokią informaciją, kuria ji disponuoja pagal savo kompetenciją (2012 m. lapkričio  
15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-2697/2012). 

11.4.3. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas. Teisėjų kolegija administracinė-
je byloje Nr. A442-1269/2014, kurioje kilo ginčas dėl Lietuvos banko disponuojamos in-
formacijos suteikimo, vadovavosi Lietuvos Respublikos bankų įstatymo bei Lietuvos 
Respublikos Lietuvos banko įstatymo nuostatomis (žr. 2014 m. birželio 11 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A442-1269/2014).

11.4.4. Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas. LVAT administraci-
nėje byloje Nr. A-1856-438/2015 nagrinėjo ginčą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsisakymo supažindinti pareiškėją 
su operatyvinio tyrimo, kurio metu surinktų duomenų pagrindu pareiškėjui buvo panai-
kintas leidimas dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, duomenimis. Teisėjų kole-
gija šioje byloje konstatavo, jog sprendžiant informacijos, kuri yra surinkta kriminalinės 
žvalgybos priemonėmis, pateikimo susipažinti asmenims klausimą, turi būti vadovauja-
masi Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatomis (žr. 2015 m. lie-
pos 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1856-438/2015).

12. Įstatymo nuostatos taip pat netaikomos, kai asmuo turi teisės aktų nustatyta 
tvarka pagrįsti informacijos, kurios jis prašo, panaudojimo tikslą (Įstatymo 1 str. 3 d. 8 p.).

12.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.  A-1457-624/2015 teisėjų kolegija 
iš esmės konstatavo, jog asmuo, siekdamas iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaiki-
nimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauti privačią informaci-
ją apie kitus asmenis, turi pagrįsti tokios informacijos panaudojimo tikslą, todėl tokiai 
informacijai gauti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstai-
gų įstatymas netaikomas. Tokia informacija teikiama Asmens duomenų teisinės apsau-
gos įstatymo nustatyta tvarka (žr. 2015 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-1457-624/2015).
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III. Įstaigų pareiga informuoti apie savo veiklą

(Įstatymo 6 str. 1–3 d.)

Nagrinėti klausimai LVAT EŽTT ESTT
Susipažinimas su 
institucijos vidaus 
teisės aktais

Administracinė 
byla  
Nr. A63-200/2009

Nevyriausybinės 
organizacijos teisė 
gauti viešojo intereso 
informaciją 

Társaság a 
Szabadságjogokért prieš 
Vengriją (pareiškimo Nr. 
37374/05)
Youth Initiative for 
Human Rights prieš 
Serbiją (pareiškimo Nr. 
48135/06)

Asmens teisė gauti 
viešojo intereso 
informaciją, veikiant 
pagal savo profesiją

Roşiianu prieš Rumuniją 
(pareiškimo Nr. 
27329/06)
Guseva prieš Bulgariją 
(pareiškimo Nr. 6987/07)

Teismo sprendimo dėl 
teisės susipažinti su 
informacija vykdymas

Guseva prieš Bulgariją 
(pareiškimo Nr. 6987/07)

Su teisės aktų 
leidybos procedūra 
susijusių dokumentų 
atskleidimas 

C-39/05 P ir C-52/05 
P, Švedija ir Turco 
prieš Tarybą
C-506/08 P, Švedija 
prieš MyTravel ir 
Komisiją
C-280/11 P, Taryba 
prieš Access Info 
Europe
C-350/12 P, Taryba 
prieš In ‚t Veld 

1. Pagal Įstatymo 6 straipsnio 3 dalį visa informacija apie įstaigos veiklą vykdant 
teisės aktais pavestas funkcijas turi būti viešai paskelbta, visiems prieinama ir teikiama 
neatlygintinai, pirmenybę teikiant informacijos skleidimui internetu ir kitokiomis elek-
troninėmis priemonėmis.

2. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įstaiga privalo turėti Vyriausybės 
patvirtintus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje teiktų informaciją apie 
savo funkcijas, struktūrą, informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklę, kitą teisės 
aktais nustatytą informaciją (1 dalis). Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje interneto svetai-
nėje Vyriausybės nustatyta tvarka ir laikantis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tar-
nybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, 
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taip pat kitų įstatymuose nustatytų reikalavimų turi būti skelbiami: 1) Seimo kontrolie-
rių pažymos dėl įstaigoje atlikto skundo tyrimo ir informacija apie Seimo kontrolierių 
siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus; 2) informacija apie įstaigos 
atžvilgiu priimtus valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimus pagal valstybi-
nio audito ataskaitas, taip pat apie sprendimuose nurodytų teisės aktų pažeidimų pašali-
nimą, nurodymų, teikimų ir siūlymų vykdymą; 3) įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose 
konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje, taip pat informacija apie priemones, ku-
rių buvo imtasi dėl šių teisės pažeidimų; 4) informacija (nuasmeninti duomenys) apie įs-
taigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas galiojančias tarnybines 
nuobaudas. Jeigu sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo buvo apskųstas įstaty-
mų nustatyta tvarka, informacija apie jį skelbiama tik įsigaliojus teismo ar kitos tarnybinį 
ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimui; 5) informacija (nuasmeninti duomenys) apie 
įstaigos valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus (2 dalis).

3. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A63-200/2009 pareiškėjas kreipėsi į ins-
tituciją, prašydamas moksliniais tikslais pateikti informaciją jį dominančiais klausimais. 
Pirmuoju prašymo punktu prašyta pateikti Radiacinės saugos centro darbo reglamentą. 
Atsakovas atsakydamas pasiūlė pareiškėjui atvykti susipažinti su šiuo reglamentu į ins-
tituciją. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad Radiacinės saugos centro darbo re-
glamentas viešai paskelbtas atsakovo internetinėje svetainėje, sprendė, jog šią prašymo 
dalį (pareiškėjo prašymo 1 p.) atsakovas įvykdė tinkamai. LVAT teisėjų kolegija nustatė, 
jog byloje atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad Radiacinės saugos centro darbo re-
glamentas pareiškėjui jo prašomu būdu buvo pateiktas; taip pat atsakovas neįrodė, kad 
minėtas dokumentas atsakymo pateikimo metu buvo patalpintas atsakovo internetinė-
je svetainėje. Nustatyta, jog vidaus teisės aktai interneto svetainėje pareiškėjo prašomu 
pateikti metu nebuvo skelbiami. Konstatuota, jog pirmosios instancijos teismo išvada, 
kad pareiškėjo prašymo 1 punktas buvo įvykdytas tinkamai, yra nepagrįsta įrodymais ir 
prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms, todėl pirmosios instancijos teismo spren-
dimas šioje dalyje panaikintas (žr. 2009 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A63-200/2009). 

4. Pareiga suteikti informaciją apie valdžios institucijų veiklą ne kartą akcentuota 
ir Europos Žmogaus Teisių Teismo bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje. 

4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje jau11 nuosekliai pripažįsta, 
jog visuomenė turi teisę gauti informaciją, susijusią su viešuoju interesu. Ši teisė yra glau-
džiai susijusi su Konvencijos 10 straipsnio apsauga, suteikiama saviraiškos laisvei.

4.1.1. Šioje srityje EŽTT praktika labiausiai buvo išplėtota nevyriausybinių orga-
nizacijų teisės gauti viešojo intereso informaciją atžvilgiu. Pavyzdžiui, byloje Társaság  
11 Nepaisant to, jog Konvencijos 10 straipsnio nuostatoje įtvirtinta teisės gauti informaciją apsauga, tačiau 

Europos Žmogaus Teisių Teismas ilgą laiką savo praktikoje nepripažino, kad ši norma garantuoja bendrą 
teisę gauti valstybės institucijų turimą informaciją, įskaitant administracinius duomenis ir dokumentus 
(žr., pvz., 2004 m. rugsėjo 28 d. sprendimą byloje Loiseau prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 46809/99). 
Teismas ne kartą konstatavo, kad laisvė gauti informaciją draudžia valstybėms varžyti asmens teisę gauti 
informaciją, kurią kiti nori ar gali norėti skleisti, ir kad ši laisvė negali būti aiškinama kaip nustatanti 
valstybei pozityvią pareigą savo iniciatyva skleisti informaciją (žr., pvz., 1987 m. kovo 26 d. sprendimo 
byloje Leander prieš Švediją 74 punktą (pareiškimo Nr. 9248/81), 1989 m. liepos 7 d. sprendimo byloje 
Gaskin prieš Jungtinę Karalystę 52 punktą (pareiškimo Nr. 10454/83), 1998 m. vasario 19 d. sprendimo 
byloje Guerra ir kiti prieš Italiją 53 punktą (pareiškimo Nr. 14967/89), 2005 m. spalio 19 d. sprendimo 
byloje Roche prieš Jungtinę Karalystę [DK] 172 punktą (pareiškimo Nr. 32555/96). 
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a Szabadságjogokért prieš Vengriją (pareiškimo Nr. 37374/05) nevyriausybinė organi-
zacija skundėsi dėl to, kad Konstitucinis Teismas atsisakė jai suteikti galimybę susipažinti 
su Konstituciniam Teismui Seimo nario pateiktu prašymu ištirti Baudžiamojo kodekso 
normų, reglamentuojančių su narkotikais susijusius pažeidimus, pakeitimų konstitucin-
gumą. Konstitucinis Teismas, nepasikonsultavęs su pareiškėju Seimo nariu, atsisakyda-
mas suteikti prieigą prie skundo motyvavo tuo, kad jame buvo asmeninių duomenų ir 
dėl to nebuvo galima su juo susipažinti be pareiškėjo Seimo nario sutikimo. EŽTT iš es-
mės pripažino, kad Vengrija šiuo atveju siekė apsaugoti kitų asmenų teises, todėl apribo-
jimas turėjo teisėtą tikslą Konvencijos 10 straipsnio 2 dalies prasme. Europos Žmogaus 
Teisių Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo veiklą dalyvaujant teisminiuose ginčuose dėl 
žmogaus teisių, apibūdino pareiškėją nevyriausybinę organizaciją kaip socialinį „sargi-
nį šunį“ (angl. watchdog), kurio veiklai pagal Konvenciją taikoma panaši apsauga kaip 
žiniasklaidai. Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad informacija, prie kurios 
prieigos prašė pareiškėjas, yra viešojo intereso informacija, o Konstitucinio Teismo turi-
ma šios informacijos monopolija prilygo cenzūrai. Be to, šiuo atveju dokumente, su ku-
riuo norėjo susipažinti nevyriausybinė organizacija, nebuvo privačios informacijos apie 
Seimo narį. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat nurodė, kad informacijos laisvė 
būtų paneigta, jei politikos srityje viešieji asmenys galėtų cenzūruoti žiniasklaidą ir vie-
šas diskusijas remdamiesi savo asmens teisėmis. Teismas vienbalsiai nustatė Konvencijos  
10 straipsnio pažeidimą šioje byloje (žr. 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą byloje 
Társaság a Szabadságjogokért prieš Vengriją (pareiškimo Nr. 37374/05).

4.1.2. Kitoje byloje Youth Initiative for Human Rights prieš Serbiją (pareiškimo 
Nr. 48135/06) nevyriausybinė organizacija skundėsi dėl to, kad Serbijos žvalgybos agen-
tūra jai nesuteikė informacijos apie tai, kiek žmonių ši agentūra sekė elektroninėmis prie-
monėmis 2005 m. Kaip ir byloje Társaság a Szabadságjogokért prieš Vengriją EŽTT kons-
tatavo, kad nevyriausybinė organizacija veikė lyg viešas „sarginis šuo“, ir jos vaidmuo 
buvo panašiai svarbus kaip žiniasklaidos. Taigi pareiškėjo veiklai buvo garantuojama 
panaši Konvencijos apsauga kaip žiniasklaidai. Kadangi pareiškėjas teisėtai rinko viešo-
jo intereso informaciją, norėdamas ją skleisti visuomenei ir taip prisidėti prie viešos dis-
kusijos, pareiškėjo saviraiškos laisvė buvo ribojama. Saviraiškos laisvė gali būti ribojama, 
tačiau tik pagal įstatymą. Nagrinėtu atveju nacionalinė institucija (Informacijos komisa-
ras), išnagrinėjusi pareiškėjo skundą pagal Informacijos laisvės įstatymą nusprendė, kad 
informacija privalo būti suteikta pareiškėjui. Nors žvalgybos agentūra galiausiai atsakė, 
kad ji neturi tos informacijos, šis atsakymas buvo neįtikinantis atsižvelgiant į informa-
cijos pobūdį ir agentūros pradinį atsakymą. Serbijos žvalgybos agentūra, atkakliai neno-
rėdama paklusti Informacijos komisaro sprendimui, ignoravo nacionalinius įstatymus ir 
tai prilygo savavališkumui. Tad buvo konstatuotas Konvencijos 10 straipsnio pažeidimas  
(žr. 2013 m. birželio 25 d. sprendimą byloje Youth Initiative for Human Rights prieš 
Serbiją (pareiškimo Nr. 48135/06). 

4.1.3. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje yra pripažinęs ne tik tam 
tikrų visuomeninių organizacijų, siekiančių gauti visuomenei reikšmingą informaci-
ją, bet ir privačių asmenų teisę gauti informaciją. Šiems asmenims paprastai buvo svar-
bu gauti tokią informaciją veikiant pagal savo profesiją. Byloje Roşiianu prieš Rumuniją 
(pareiškimo Nr. 27329/06) pareiškėjas buvo vietinės televizijos laidos vedėjas, ir šioje 
laidoje buvo, be kitų dalykų, diskutuojama apie tai, kaip savivaldos administracija nau-
dojo viešąsias lėšas. Veikdamas pagal savo profesiją pareiškėjas vėliau paprašė miesto 
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mero pateikti jam tam tikrą informaciją. Buvo pateikti trys prašymai, į kuriuos meras 
atsakė trimis lakoniškais laiškais. Manydamas, kad šiuose laiškuose nėra tinkamų atsa-
kymų į jo prašymus pateikti informaciją, pareiškėjas juos apskundė teismui, ir teismas 
tenkino jo skundus, tačiau šie teismo sprendimai liko neįgyvendinti, nepaisant daugelio 
pareiškėjo skundų. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2014 m. birželio 24 d. sprendime 
konstatavo, kad buvo apribota pareiškėjo kaip žurnalisto saviraiškos laisvė. Kaip ir byloje 
Kenedi prieš Vengriją (žr. 2009 m. gegužės 26 d. sprendimą byloje Kenedi prieš Vengriją 
(pareiškimo Nr. 31475/05), nagrinėjama byla taip pat buvo susijusi su pareiškėjo prieiga 
prie viešojo intereso informacijos, kuri buvo būtina pareiškėjui veikiant pagal savo pro-
fesiją. Pareiškėjas gavo tris teismo sprendimus, suteikiančius prieigą prie informacijos. 
Pareiškėjas teisėtai rinko informaciją, kuri buvo svarbi visuomenei, t. y. apie savivaldybės 
administracijos veiklą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad jis norėjo skleisti šią informaciją vi-
suomenei ir taip prisidėti prie viešosios diskusijos apie gerą viešąjį valdymą, pareiškėjo 
teisė skleisti informaciją buvo pažeista. Savivaldos institucijos niekada neteigė, kad in-
formacija, kurią prašoma suteikti, neegzistuoja. Tuo, kad informacija sudėtinga ir kad 
reikia atlikti daug darbo siekiant sudaryti prašomą informaciją, buvo remiamasi tik sie-
kiant paaiškinti tai, jog informacijos nebuvo įmanoma pateikti greitai. Atsižvelgiant į šias 
aplinkybes, Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, jog Vyriausybė nenurodė jokio 
argumento, kuris parodytų, kad pareiškėjo teisių ribojimas buvo nustatytas įstatyme, ar 
kad siekė vieno ar keleto teisėtų tikslų. Taigi nustatytas Konvencijos 10 straipsnio pažei-
dimas (žr. 2014 m. birželio 24 d. sprendimą byloje Roşiianu prieš Rumuniją (pareiškimo 
Nr. 27329/06). 

4.1.4. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendime byloje 
Guseva prieš Bulgariją (pareiškimo Nr. 6987/07) nagrinėjo klausimą dėl galutinių teis-
mo sprendimų, pripažinusių pareiškėjos teisę susipažinti su informacija, neįvykdymo. 
Pareiškėjos (asociacijos, aktyvios gyvūnų teisių apsaugos srityje, narės ir atstovės) atžvil-
giu buvo priimti trys galutiniai Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, kuriuo-
se merui nurodyta suteikti jai informaciją apie elgesį su benamiais gyvūnais, randamais 
miesto gatvėse. Meras neįvykdė tų sprendimų. Savo skunde Europos Teismui pareiškėja, 
remdamasi Konvencijos 10 straipsniu, skundėsi, kad mero elgesys pažeidė jos teisę gauti 
ir skleisti informaciją. Pareiškėja siekė prieigos prie informacijos apie elgesį su gyvūnais 
tam, kad įgyvendintų savo vaidmenį, informuodama visuomenę apie šį bendrojo intereso 
klausimą, ir prisidėtų prie viešosios diskusijos. Šios jos teisės egzistavimas buvo pripažin-
tas nacionaliniuose įstatymuose ir trijuose galutiniuose Vyriausiojo administracinio teis-
mo sprendimuose. Todėl informacijos rinkimas numatant vėliau ją pateikti visuomenei 
pateko į pareiškėjos saviraiškos laisvės sritį. Nors pareiškėja pateikė skundą kaip privatus 
asmuo (ne asociacijos, kuriai ji atstovavo, vardu), informacija, kurią ji siekė gauti, buvo 
tiesiogiai susijusi su jos darbu asociacijoje. Taigi ji teisėtai rinko viešojo intereso informa-
ciją tam, kad prisidėtų prie viešosios diskusijos. Mero neveikimas pagal galutinius teismo 
sprendimus ir informacijos nesuteikimas sudarė tiesioginį jos teisės gauti ir skleisti infor-
maciją ribojimą. Teismo sprendimai buvo galutiniai ir vykdytini pagal nacionalinę teisę, 
tad mero nepaklusimas jiems buvo neteisėtas. Vis dėlto, nacionalinėje teismų praktikoje 
buvo priimta, kad nacionaliniai įstatymai nenumatė aiškios laiko ribos teismo sprendi-
mui įvykdyti, taip paliekant šį klausimą valdžios institucijos, atsakingos už sprendimo 
įvykdymą, gerai valiai. Toks aiškios laiko ribos sprendimui įvykdyti nebuvimas sukėlė 
nenuspėjamumą dėl galimo sprendimo įvykdymo laiko, o pareiškėjos atveju tai niekada 
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taip ir neįvyko. Tad taikytiniems nacionaliniams įstatymams trūko reikiamo numato-
mumo, ir dėl to pareiškėjos teisių pagal 10 straipsnį ribojimas nebuvo „nustatytas įstaty-
me“. Teismas konstatavo Konvencijos 10 straipsnio pažeidimą (žr. 2015 m. vasario 17 d. 
sprendimą byloje Guseva prieš Bulgariją (pareiškimo Nr. 6987/07). 

4.2. Tuo metu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje viešojo intereso 
informacijos atskleidimas suinteresuotiems asmenims grindžiamas didesnio institucijų 
legitimumo ir pasitikėjimo Europos piliečių akyse sukūrimu:

4.2.1. Pavyzdžiui, 2008  m. liepos 1  d. sprendime byloje Švedija ir Turco prieš 
Tarybą, C-39/05 P ir C-52/05 P, EU:C:2008:374, ESTT nenustatė, kad egzistuoja ben-
dras teisinių nuomonių, susijusių su teisėkūros procedūra, konfidencialumo poreikis 
(žr. minėto sprendimo Švedija ir Turco prieš Tarybą 57–58 punktus). Teismas nurodė, 
jog bendra ir abstrakti nuoroda į pavojų, kad su teisės aktų leidybos procedūromis su-
sijusių teisinių nuomonių atskleidimas gali sukelti abejonių dėl teisės aktų teisėtumo, 
nėra pakankama nustatyti teisinių nuomonių apsaugos pažeidimą minėtos nuostatos 
prasme ir todėl ji negali būti atsisakymo atskleisti šią nuomonę pagrindas. Iš tikrųjų 
būtent skaidrumas šiuo klausimu, leidžiant atvirai aptarti įvairių nuomonių skirtumus, 
prisideda prie didesnio institucijų legitimumo ir pasitikėjimo Europos piliečių akyse. 
Todėl būtent informacijos ir diskusijų trūkumas gali piliečiams sukelti abejonių ne vien 
dėl konkretaus akto teisėtumo, bet ir dėl viso sprendimų priėmimo legitimumo (žr. 59, 
61  punktus). Be to, šioje byloje Teisingumo Teismas pripažino viešųjų interesų, kuriais 
grindžiamas Reglamentas Nr.  1049/200112, viršenybę prieš Tarybos Teisės tarnybos ne-
priklausomumo apsaugą. ESTT konstatavo, jog Reglamentas Nr.  1049/2001 iš principo 
nustato pareigą leisti susipažinti su Tarybos Teisės tarnybos nuomonėmis, susijusiomis 
su teisės aktų leidybos procedūra. Kartu ESTT nurodė, jog vis dėlto toks pripažinimas 
netrukdo, remiantis teisinių nuomonių apsauga, atsisakyti leisti susipažinti su konkre-
čia nuomone, surašyta teisės aktų leidybos procedūros kontekste, kurios turinys ypač 
svarbus arba reikšmė ypač didelė ir išeina už aptariamos teisės aktų leidybos procedū-
ros ribų. Tačiau tokiu atveju atitinkama institucija turi detaliai motyvuoti atsakymą  
(žr. minėto sprendimo Švedija ir Turco prieš Tarybą 67–69 punktus). Byloje Švedija 
ir Turco prieš Tarybą suformuota praktika teisnių nuomonių apsaugos kontekste pa-
tvirtinta ir toliau plėtota vėlesnėse bylose, inter alia, 2011  m. liepos 21 d. Teisingumo 
Teismo sprendime byloje Švedijos Karalystė prieš MyTravel Group plc, Europos 
Komisiją, C-506/08 P, EU:C:2011:496, taip pat 2013 m. spalio 17 d. sprendime byloje 
Europos Sąjungos Taryba prieš Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, kuria-
me ESTT pabrėžė ypatingą skaidrumo svarbą Tarybai veikiant kaip teisės aktų leidėjai  
(33 punktas). 

4.2.2. Byloje Europos Sąjungos Taryba prieš Sophie in ’t Veld Teisingumo 
Teismas, taip pat plėtodamas byloje Švedija ir Turco prieš Tarybą suformuotą praktiką, 
nurodė, jog kai institucija taiko vieną iš Reglamento Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuo-
menei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnio 

12 Kaip minėta, Reglamentas Nr. 1049/2001 nustato tik EB sutarties 255 straipsnyje numatytos teisės 
susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais principus, sąlygas bei visuomenės 
ar privačių interesų sąlygojamus apribojimus (1 straipsnio a punktas). Šiuo reglamentu nesiekiama 
keisti nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių galimybę susipažinti su dokumentais (preambulės  
15 paragrafas).
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2 ir 3 dalyse numatytų išimčių, ji privalo palyginti konkretų interesą, kurį reikia saugo-
ti neatskleidžiant atitinkamo dokumento, su, be kita ko, bendruoju interesu padaryti šį 
dokumentą prieinamą, atsižvelgiant į naudą, atsirandančią, kaip nurodyta Reglamento 
Nr.  1049/2001 2  konstatuojamojoje dalyje, dėl padidėjusio skaidrumo, t.  y. aktyvesnio 
piliečių dalyvavimo priimant sprendimus ir didesnio administracijos legitimumo, veiks-
mingumo bei atskaitomybės piliečiams demokratinėje sistemoje, nes šie sumetimai yra 
ypač svarbūs tais atvejais, kai institucija veikia kaip teisės aktų leidėjas (žr. 2014 m. lie-
pos 3 d. sprendimo byloje Europos Sąjungos Taryba prieš Sophie in ’t Veld, C-350/12 P, 
EU:C:2014:2039, 63 punktą). Šiame kontekste pažymėtina, kad Teisingumo Teismas yra 
taip pat nurodęs, jog institucijų ne teisėkūros veikla nėra nepatenkanti į Reglamento 
Nr. 1049/2001 2 straipsnio 3 dalies taikymo sritį, nes šioje nuostatoje patikslinta, kad šis 
reglamentas taikomas visiems institucijos turimiems dokumentams, tai yra jos pareng-
tiems arba gautiems ir esantiems jos žinioje, susijusiems su visomis Sąjungos veiklos sri-
timis (žr. minėto sprendimo byloje Europos Sąjungos Taryba prieš Sophie in ’t Veld 107 
punktą, minėto sprendime byloje Švedijos Karalystė prieš MyTravel Group plc, Europos 
Komisiją 87, 88, 109 punktus). 

IV. prIVAčIos InformAcIJos teIkImAs

(Konstitucijos 22 str., 25 str., EŽTK 8 str., 10 str.)

Nagrinėti 
klausimai LVAT EŽTT ESTT

Teisės į privatų 
gyvenimą ir teisės 
į informaciją 
pusiausvyra

Administracinė byla 
Nr. A-1148-502/2015

Odièvre prieš Prancūziją 
[DK] (pareiškimo Nr. 
42326/98)

C-92/09 ir C-93/09, 
Volker und Markus 
Schecice ir Eifert

Privačios 
informacijos 
samprata 

Administracinė byla 
Nr. A492-2809/2011
Administracinė byla 
Nr. A822-297/2011
Administracinė byla 
Nr. A492-2809/2011

Asmens duomenys

Administracinė byla 
Nr. A-3229-552/2015
Administracinė byla 
Nr. A-852-502/2015 

C-615/13 P, 
ClientEarth ir PAN 
Europe prieš EFSA
C-92/09 ir C-93/09, 
Volker und Markus 
Schecice ir Eifert

Informacija apie 
asmens darbą

Administracinė byla 
Nr. A492-2809/2011
Administracinė byla 
Nr. A-852-502/2015 
Administracinė byla 
Nr. A525-333/2014 

Sidabras ir Džiautas 
prieš Lietuvą 
(pareiškimų Nr. 
55480/00, 59330/00)

C-465/00, C-138/01 
ir C-139/01, 
Österreichischer 
Rundfunk ir kiti
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Informacija apie 
nepilnametį 
asmenį

Administracinė byla 
Nr. A-1457-624/2015 
Administracinė byla 
Nr. A822-75/2014
Administracinė byla 
Nr. A525-2025/2013
Administracinė byla 
Nr. A602-882/2013

 

Privati informacija 
apie save 

Administracinė byla 
Nr. A756-290/2010

Gaskin prieš Jungtinę 
Karalystę (pareiškimo 
Nr. 10454/83) 
Godelli prieš Italiją 
(pareiškimo Nr. 
33783/09)
Odièvre prieš Prancūziją 
[DK] (pareiškimo Nr. 
42326/98)
M. G. prieš Jungtinę 
Karalystę (pareiškimo 
Nr. 39393/98)

Efektyvi ir 
prieinama 
procedūra, siekiant 
gauti privačią 
informaciją

Haralambie prieš 
Rumuniją (pareiškimo 
Nr. 21737/03)
Joanna Szulc prieš 
Lenkiją (pareiškimo Nr. 
43932/08)

Privati informacija 
apie kitus asmenis

Administracinė byla 
Nr. A-1457-624/2015
Administracinė byla 
Nr. A-852-502/2015
Administracinė byla 
Nr. A822-1493/2013

Antoneta Tudor prieš 
Rumuniją (pareiškimo 
Nr. 23445/04)

1. Pirmiausia pažymėtina, jog tiek nacionalinis, tiek tarptautinis teisinis regulia-
vimas saugo teisę į privatų gyvenimą. Kaip jau buvo minėta, Konstitucijos 22 straipsnyje 
yra įtvirtintas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumas. Žmogaus privataus gyveni-
mo neliečiamumo svarba pabrėžta ir gausioje Konstitucinio Teismo praktikoje (žr., pvz., 
Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2002 m. rugsėjo 19 d., 
2002 m. spalio 23 d. nutarimus). Privataus gyvenimo apsaugos fundamentali reikšmė 
pripažįstama ir kitų teismų praktikoje.

2. Teisė į privatų gyvenimą įtvirtinta ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos (toliau – ir Konvencija, EŽTK) 8 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią 
kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas. Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktikoje ne kartą yra nurodyta, kad valstybė turi pozity-
vią pareigą saugoti asmenis nuo nepagrįsto kišimosi į jų privatų gyvenimą (žr., pvz., 
EŽTT 2003 m. sausio 28 d. sprendimą byloje Peck prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo 
Nr. 44647/98). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, jog tei-
sės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą įtvirtinimas Konstitucijoje reikalauja, kad  
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valstybė užtikrintų šios teisės realumą. Taigi Konstitucijos 22 straipsnis įpareigoja valsty-
bę teisės aktais užtikrinti veiksmingą teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą apsaugą 
ir gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. sausio 2 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). EŽTT daug kartų yra nurodęs, jog „privatus gy-
venimas“ yra plati sąvoka, kurią sunku tiksliai apibrėžti (žr. sprendimo byloje Peck prieš 
Jungtinę Karalystę 57 punktą). Vis dėlto EŽTT pastebėjo, jog 8 straipsnis saugo moralinį 
ir fizinį asmens vientisumą (žr. EŽTT 1985 m. kovo 26 d. sprendimo byloje X ir Y prieš 
Nyderlandus (pareiškimo Nr. 8978/80), 22–27 punktus), apimant teisę į privatų gyveni-
mą be nepageidaujamo dėmesio (EŽTT 2004 m. liepos 27 d. sprendimas byloje Sidabras 
ir Džiautas prieš Lietuvą (pareiškimų Nr. 55480/00, 59330/00). LVAT taip pat yra nuro-
dęs, jog nustatant, ar konkreti informacija yra privati, vertintinas jos santykis su asmens 
privačiu gyvenimu, o tokios informacijos apsaugos tikslas – apsaugoti ją nuo nepagei-
daujamo kitų asmenų dėmesio (2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A492-2809/2011). 

3. LVAT savo praktikoje yra išaiškinęs, jog privačios informacijos apsaugai yra 
aktualūs privačios informacijos skelbimo apribojimai. Skelbiant informaciją, susiju-
sią su asmens privačiu gyvenimu, apribojama jo teisė į privatų gyvenimą, garantuojama 
Konstitucijos 22 straipsnyje, Konvencijos 8 straipsnyje, taigi toks apribojimas galimas 
tik laikantis Konstitucijos, Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje ir įstatymų nustatytų sąlygų  
(žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. sausio 2 d. nutartį 
civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. 
rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2809/2011).

4. Konstitucijos 22 straipsnis nurodo, kad informacija apie privatų asmens gyveni-
mą gali būti renkama ir atskleidžiama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įsta-
tymą. Toks informacijos rinkimas turi būti pagrįstas valstybės ar visuomenės interesais 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A492-2809/2011).

5. Šiame kontekste pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad 
žmogaus teisė į privatumą nėra absoliuti. Pagal Konstituciją riboti konstitucines žmo-
gaus teises ir laisves, taigi ir teisę į privatumą, galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai 
daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti 
kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciš-
kai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra 
laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo  
19 d., 2002 m. spalio 23 d. nutarimai). 

6. Šio apibendrinimo kontekste aktualus žmogaus teisės į privataus gyvenimo ap-
saugą ir teisės gauti informaciją pusiausvyros klausimas. Konstitucinis Teismas yra ne 
kartą konstatavęs, jog ne tik žmogaus teisė į privatumą nėra absoliuti, tačiau neabsoliuti 
yra ir teisė gauti informaciją. 

7. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalis, ku-
rioje inter alia įtvirtinta, kad laisvė gauti informaciją gali būti ribojama įstatymu, jei tai 
būtina apsaugoti žmogaus privačiam gyvenimui, glaudžiai susijusi su Konstitucijos  
22 straipsnio nuostatomis, kuriose įtvirtintas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamu-
mas. Iš Konstitucijos, inter alia jos 22 straipsnio, 25 straipsnio 3 dalies, nuostatų įstaty-
mų leidėjui kyla pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad teikiant valstybės ir savi-
valdybių institucijų turimą informaciją būtų užtikrintas žmogaus privataus gyvenimo  
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neliečiamumas, kitos Konstitucijos saugomos vertybės (žr. 2011 m. birželio 9 d. nutari-
mą). Pagal Konstitucinio Teismo išaiškinimus, tarp Konstitucijos 22 ir 25 straipsniuose 
įtvirtintų vertybių yra pusiausvyra. Įstatymų leidėjui reguliuojant visuomenės informa-
vimo santykius kyla pareiga paisyti minėtų konstitucinių vertybių pusiausvyros (žr. 2002 
m. spalio 23 d. nutarimą).

8. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo formuojama praktika dviejų konstituci-
nių vertybių – teisės į privatų gyvenimą ir teisės į informaciją – pusiausvyrą orientuoja 
nustatyti remiantis „proporcingumo principu, kuris yra vienas bendrųjų Bendrijos prin-
cipų, reikalaujama, kad Sąjungos aktu įgyvendintos priemonės būtų tinkamos siekiamam 
tikslui įvykdyti ir neviršytų to, kas jam būtina pasiekti“; „Automatiškai teikti pirmenybę 
skaidrumo tikslui, palyginti su teise į asmens duomenų apsaugą, negalima, net jei tai su-
siję su svarbiais ekonominiais interesais <...> nuo asmens duomenų apsaugos nukryps-
tančios nuostatos ir apribojimai turi griežtai atitikti būtinumo sąlygą.“ (2010 m. lapkričio 
9 d. sprendimas sujungtose bylose Volker und Markus Schecice GbR (C-92/09) ir Hartmut 
Eifert (C-93/09) prieš Land Hessen, EU:C:2010:662, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis, 2010 m. Nr. 20, p. 636).

9. Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas, nu-
statęs, kad buvo apribota Konvencijos 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė į saviraiškos 
laisvę (ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idė-
jas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų), ir spręsdamas dėl 
Konvencijos 10 straipsnio pažeidimo, analizuoja, ar toks teisės apribojimas yra pateisi-
namas. Teismas ne kartą yra nurodęs, jog Konvencijos 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos 
teisės apribojimas bus laikomas Konvencijos pažeidimu, jeigu jis neatitiks šio straipsnio 
2 dalies reikalavimų13. Todėl reikėtų nustatyti, ar toks apribojimas buvo nustatytas įsta-
tymu, ar juo buvo siekta bent vieno iš Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje įvardytų tikslų 
ir ar apribojimas buvo būtinas demokratinėje visuomenėje, siekiant šių tikslų (žr., pvz., 
2009 m. balandžio 14 d. sprendimo byloje Társaság a Szabadságjogokért prieš Vengriją  
30 punktą (pareiškimo Nr. 37374/05), 2009 m. gegužės 26 d. sprendimo byloje Kenedi 
prieš Vengriją 43 punktą (pareiškimo Nr. 31475/05), kt.). Teismas taip pat yra pabrė-
žęs, kad Konvencijos 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės išimtys turi būti aiškinamos 
griežtai, o jos apribojimų būtinybė turi būti nustatyta įtikinamai (žr. 2012 m. balandžio  
3 d. sprendimo byloje Gillberg prieš Švediją 82 punktą (pareiškimo Nr. 41723/06). 

10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra ne kartą pripažinęs, 
jog teisė į privatų gyvenimą privalo būti vertinama proporcingumo aspektu. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A-1148-502/2015, pripažinusi, kad pareiškėjos prašomi pa-
teikti duomenys apie kitų asmenų giminystės ryšius, kurių, pareiškėjos teigimu, jai rei-
kėjo ikiteisminiam tyrimui, yra privatūs, teisėjų kolegija, sprendė, jog duomenų subjektų 
– asmenų, kurių duomenų prašoma, interesas, kad būtų užtikrinta jų teisė į privatumą, 
vertinamas kaip svarbesnis nei pareiškėjos interesas ginti savo pažeistas teises teisme  
(žr., pvz., 2015 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1148-502/2015). 

13 EŽTK 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „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 valstybės saugumo, 
teritorinio vientisumo ar visuomenės apsaugos, siekiant užkirsti kelią viešos tvarkos pažeidimams ar 
nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę, taip pat kitų asmenų garbę ar teises, užkirsti kelią 
įslaptintos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teisminės valdžios autoritetą ir bešališkumą.“
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IV.1. privačios informacijos samprata

(Įstatymo 2 str. 9 d.)

10. Atskleidžiant privačios informacijos teikimo sąlygas ir reikalavimus, pirmiau-
sia svarbu išsiaiškinti, kokia informacija laikytina privačia. Kaip jau buvo minėta, pagal 
Įstatymo 2 straipsnio 2 dalį informacija – tai žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir sa-
vivaldybių institucija ar įstaiga, įskaitant informaciją apie jų darbuotojų darbo užmokestį. 
Įstatymo 2 straipsnio 9 dalis privačią informaciją apibrėžia kaip ypatingus fizinio asmens 
duomenis, kaip juos nustato Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, informaciją 
apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su fizinio asmens garbe ir orumu susijusią informaci-
ją. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog ypa-
tingi asmens duomenys – tai duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, 
politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, 
sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. 

11. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą privačios informacijos apibrėžtį 
matyti, kad privačia informacija laikytini ne tik ypatingi fizinio asmens duomenys, bet ir 
kitokia informacija apie asmenį. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių insti-
tucijų ir įstaigų įstatyme nedetalizuojama sąvoka „informacija apie asmenį“, tačiau pagal 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, šios sąvokos turinys aiškintinas re-
miantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kurio 2 straipsnio 1 dalis apibrė-
žia asmens duomenis – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų 
subjektu, kurio tapatybė žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasi-
naudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizi-
nio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai  
(žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2809/2011, 
Administracinė jurisprudencija. 2011, 22, p. 340–352). Pavyzdžiui, LVAT yra nurodęs, 
kad konkrečios pareigos, net ir nenurodžius kitų asmenį identifikuojančių duomenų, gali 
būti pakankamu socialinio pobūdžio požymiu to asmens tapatybei nustatyti (žr. 2011 m. 
rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2809/2011).

12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pri-
pažinęs, jog Lietuvos Respublikos įstatymuose pateikta „privačios informacijos“ sąvoka 
yra pakankamai aptakiai apibrėžta, yra vertinamojo pobūdžio, o į klausimą, ar konkreti 
informacija laikytina privačia, yra atsakytina atsižvelgiant į informacijos turinį kiekvie-
nu atveju vertinant individualiai (žr., pvz., 2011 m. vasario 17 d. sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. A822-297/2011, 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A492-2809/2011, Administracinė jurisprudencija. 2011, 22, p. 340–352, 2012 m. lie-
pos 9 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-2089/2012). Atsižvelgdamas į tai, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas privačios informacijos są-
voką remiasi „privataus gyvenimo“ samprata, kadangi privati informacija – tai tokia 
informacija, kuri savo turiniu yra daugiau ar mažiau, bet neatsiejamai susijusi su pri-
vačiu asmens gyvenimu (žr. 2011 m. vasario 17 d. sprendimą administracinėje byloje  
Nr. A822-297/2011, 2011  m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A492-2809/2011). 

13. Teisė į privatų gyvenimą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žmogaus privatus  
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gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai 
ir kitoks susižinojimas neliečiami (2 d.). Nurodyto straipsnio 4 dalyje suformuluotas ben-
drasis privataus gyvenimo gynimo principas, pagal kurį įstatymas ir teismas saugo, kad 
niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeiminį gyvenimą, kėsi-
nimosi į jo garbę ir orumą.

14. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtin-
tos normos gina asmens teisę į privatumą. Ši teisė apima privatų, šeimos ir namų gyveni-
mą, asmens fizinę ir psichinę neliečiamybę, garbę ir reputaciją, asmeninių faktų slaptu-
mą, draudimą skelbti gautą ar surinktą konfidencialią informaciją ir kt. (žr. Konstitucinio 
Teismo 1999 m. spalio 21 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2002 m. rugsėjo 19 d., 2002 m. spalio 
23 d. nutarimus). Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime yra išaiškinta, 
kad privatus žmogaus gyvenimas – tai individo asmeninis gyvenimas: gyvenimo būdas, 
šeimyninė padėtis, gyvenamoji aplinka, santykiai su kitais žmonėmis, individo pažiūros, 
įsitikinimai, įpročiai, jo fizinė bei psichinė būklė, sveikata, garbė, orumas ir kt.

Informacija, administracinių teismų praktikoje pripažinta privačia

15. Aptariant tai, kas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pri-
pažįstama privačia informacija, pirmiausia pažymėtina, jog privačia informacija yra pri-
pažinti asmens duomenys, kaip antai vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, 
asmens parašas (žr. 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3229-
552/2015). Šioje byloje privačia informacija apie pareiškėją pripažintos ir turtinės prievo-
lės tarp pareiškėjo ir savivaldybės (socialinės pašalpos gavimas). 

16. Taip pat bendruoju atveju privačia informacija laikytina informacija apie as-
mens darbą. Apie šį aspektą pasisakytina kiek plačiau. 

16.1. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pažymėjęs, kad darbo santykiai ir 
su jais susijusi informacija gali būti privataus gyvenimo dalis (EŽTT 2004 m. liepos 
27  d. sprendimas byloje Sidabras ir Džiautas prieš Lietuvą, pareiškimų Nr. 55480/00, 
59330/00). 

16.2. Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog kiekvienas žmogus 
gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo 
sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. 

16.3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad laisvas darbo 
ar verslo pasirinkimas lemia asmens gyvenimo būdą, todėl fizinio asmens gaunamų pa-
jamų šaltinis ir jų dydis laikytini neatsiejama jo privataus gyvenimo dalimi (žr. 2011 m. 
rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2809/2011). 

16.4. Administracinėje byloje Nr. A492-2809/2011 teisėjų kolegija išsamiai analiza-
vo informaciją apie asmens darbą privatumo aspektu. Šioje byloje ginčas inter alia kilo 
dėl galimybės suteikti informaciją apie ligoninės darbuotojų darbo užmokestį. Teisėjų 
kolegija sprendė, ar informacija apie konkrečių asmenų gaunamas pajamas yra privataus 
pobūdžio. Byloje buvo padaryta išvada, kad bendruoju atveju su asmens darbo, kuris 
dažniausiai yra ir pajamų šaltinis, pasirinkimu, bei pajamų dydžiu susijusi informacija 
– privataus pobūdžio. Tačiau kartu teisėjų kolegija pažymėjo, kad ne visais atvejais in-
formacija apie asmens gaunamas pajamas, net jei ji būtų vertinama kaip privataus pobū-
džio, yra nevieša. Asmenys, deklaruojantys savo turtą pagal Lietuvos Respublikos turto 
deklaravimo įstatymą, numatyti jo 2 straipsnyje, privalo valstybinei mokesčių inspekcijai  
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deklaruoti pajamas, remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tymu. Turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatytų asmenų deklaraci-
jos skelbiamos viešai, kitų – tik esant šių asmenų raštu išreikštai valiai. Viešai įstatymų 
leidėjas numatė skelbti deklaracijas tik tų asmenų, kurie užima itin atsakingas pareigas 
valstybės tarnyboje – Respublikos Prezidento, Seimo narių, Europos Parlamento narių, 
ministrų, teisėjų, prokurorų ir kt. Įstatyme numatytas tam tikras pareigas užimančių as-
menų mažesnis privatumo lygmuo yra pateisinamas viešuoju interesu, pasireiškiančiu vi-
suomenės lūkesčiais užtikrinti skaidrumą valstybės tarnyboje, siekiu didinti pasitikėjimą 
valstybės valdymu. Atitinkamai asmenys, pasirinkdami tokią tarnybą, sąmoningai sutin-
ka su mažesne privataus gyvenimo apsauga. Šiame kontekste teisėjų kolegija nurodė, jog 
duomenys apie asmens pajamas ir jų šaltinius gali būti viešinami tik įstatyme numatytais 
atvejais esant pagrįstam valstybės ar visuomenės interesui (žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A492-2809/2011). 

16.5. Kitoje administracinėje byloje Nr. A-852-502/2015 teisėjų kolegija pareiškė-
jo prašomą suteikti informaciją apie policijos pareigūnų darbo užmokestį, kitas išmokas 
pripažino privačia. Taip pat šioje byloje teisėjų kolegija konstatavo, jog detali (apie priė-
mimo į pareigas datą, rekomendacijas, atestacijas) informacija apie asmens darbą laikyti-
na informacija apie privatų asmens gyvenimą, t. y. privačia informacija (žr. 2015 m. kovo 
5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-852-502/2015). Lietuvos vyriausiasis administ-
racinis teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-333/2014 
taip pat yra pažymėjęs, jog duomenys apie kito asmens karjerą (darbo stažą), padarytus 
tarnybinius nusižengimus, patraukimą tarnybinėn atsakomybėn yra privati informacija 
(žr. 2014 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-333/2014).

16.6. Pastebėtina, kad tokia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formu-
luojama pozicija dėl aplinkybių, susijusių su darbine veikla, pripažinimo privačiomis ati-
tinka Europos Sąjungos teisės tendencijas: 

16.6.1. 2003 m. gegužės 20 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas prejudicinia-
me sprendime sujungtose bylose Österreichischer Rundfunk ir kiti, C-465/00, C-138/01 
ir C-139/01, EU:C:2003:294, nagrinėjo teisės į privatumą ir visuomenės teisės susipažinti 
su informacija santykį. Šioje byloje buvo sprendžiama, ar duomenų apie valstybės insti-
tucijų darbuotojų atlyginimus kartu su konkrečių darbuotojų pavardėmis persiuntimas 
publikavimui metiniame pranešime gali būti suderinamas su Bendrijos teise. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad toks duomenų perdavimas yra 
asmens duomenų valdymas, ir nagrinėjo, ar jis atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio reikalavimus. Teisingumo Teismas spren-
dė, kad šiuo atveju duomenų valdymas buvo atliekamas pagal įstatymą ir siekė teisėto 
tikslo – ekonomiško ir tinkamo viešųjų lėšų naudojimo, tačiau pažymėjo, kad nacionali-
nis teismas turėtų nuspręsti, ar darbuotojų pavardžių atskleidimas atitinka nuspėjamumo 
reikalavimą. Taip pat nacionaliniam teismui palikta spręsti, ar pavardžių atskleidimas yra 
būtinas nagrinėjamu atveju, ir ar nepakaktų informuoti visuomenę tik apie atlyginimus ir 
kitą finansinę naudą, gaunamą darbuotojų.

16.6.2. Teisingumo Teismas 2015 m. liepos 16 d. sprendime byloje ClientEarth 
ir Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) prieš Europos maisto saugumo tar-
nyba (EMST), C-615/13 P, EU:C:2015:489, nagrinėjo ginčą dėl Europos maisto saugos 
tarnybos (toliau – ir EFSA) sprendimo, kuriuo atsisakyta nurodyti nepriklausomų eks-
pertų, pateikusių pastabas dėl tam tikrų gairių projekto, pavardes, panaikinimo. ESTT 
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pirmiausia nurodė, jog kadangi tokia informacija leistų vieną ar kitą konkretų ekspertą 
sieti su tam tikra pastaba, ji susijusi su fiziniais asmenimis, kurių tapatybė žinoma, to-
dėl yra asmens duomenys, kaip jie suprantami pagal Reglamento Nr. 45/2001 2 straipsnio 
a punktą. Aplinkybė, kad ši informacija priskirtina prie profesinės veiklos srities, nereiš-
kia, kad ji nėra asmens duomenys. Tai, kad atitinkamų ekspertų tapatybė bei dėl gairių 
projekto pateiktos pastabos buvo viešai paskelbtos EFSA interneto svetainėje, nereiškia, 
kad ginčijama informacija būtų praradusi tokį statusą (žr. 29–31 punktus). Pareiškėjos 
byloje teigė, kad egzistavo tam tikras nepasitikėjimas EFSA, kuri dažnai kaltinta šališku-
mu pasitelkiant ekspertus, turinčius tam tikrų asmeninių interesų, kuriuos lemia jų ryšiai 
su pramonės atstovais, bei kad buvo būtinybė užtikrinti šios institucijos sprendimų priė-
mimo proceso skaidrumą (53 punktas). Teisingumo Teismas konstatavo, kad ginčijamą 
informaciją buvo būtina gauti siekiant konkrečiai patikrinti kiekvieno šių ekspertų neša-
liškumą vykdant savo užduotį EFSA naudai (58 punktas). Skundžiamas sprendimas buvo 
panaikintas.

16.6.3. Informacijos apie viešųjų lėšų panaudojimą suteikimo klausimas buvo 
sprendžiamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. lapkričio 9  d. priimta-
me prejudiciniame sprendime sujungtose bylose Volker und Markus Schecke GbR ir 
Hartmut Eifert prieš Land Hessen, C-92/09 ir C-93/09, EU:C:2010:662. Šioje byloje 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pabrėžė pagrindinės teisės į duomenų apsau-
gą svarbą, pripažindamas negaliojančiomis ES teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo 
reikalaujama paskelbti fizinių asmenų, gavusių finansavimą iš Europos žemės ūkio ga-
rantijų fondo (toliau – EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – 
EŽŪFKP), vardus ir pavardes. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nors demokratinėje 
visuomenėje mokesčių mokėtojai iš tikrųjų turi teisę būti informuoti apie viešųjų fon-
dų lėšų panaudojimą, tai nepaneigia, kad subalansuoto santykio tarp įvairių nagrinėja-
mų interesų nustatymas reikalauja iš atitinkamų institucijų prieš priimant skundžiamas 
nuostatas patikrinti, ar valstybės narės atliekamas su asmenvardžiais susietų duomenų 
apie visus atitinkamus gavėjus ir tikslias kiekvieno jų iš EŽŪGF ir EŽŪFKP gautas su-
mas paskelbimas viename laisvai prieinamame interneto tinklalapyje, nesvarbu, kokia 
paramos trukmė, jos mokėjimo dažnis, rūšis ir dydis, neviršija to, kas būtina įgyvendi-
nant siekiamus teisėtus tikslus ir paisant visų pirma grėsmės, kuri tokiu paskelbimu ke-
liama ES Pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose įtvirtintoms teisėms (79 punk-
tas). Kalbėdamas apie EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjus fizinius asmenis, Teisingumo 
Teismas pažymėjo, kad neatrodo, jog Taryba ir Komisija būtų siekusios rasti šį subalan-
suotą santykį. Kadangi nuo asmens duomenų apsaugos nukrypstančios nuostatos ir jos 
apribojimai turi griežtai atitikti būtinumo sąlygą ir galima numatyti mažiau minėtą fi-
zinių asmenų pagrindinę teisę apribojančias, tačiau leidžiančias veiksmingai pasiekti 
Sąjungos teisės aktų tikslus priemones, Teisingumo Teismas konstatavo, kad Taryba ir 
Komisija, nustačiusios reikalavimą paskelbti visų EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjų as-
menvardžius ir tikslias jų gautas sumas, viršijo proporcingumo principu nustatytas ribas 
(86 punktas).

17. Minėtoje administracinėje byloje Nr. A-852-502/2015 LVAT konstatavo, jog 
pareiškėjo prašoma suteikti informacija apie policijos pareigūnų tautybę, ankstesnes pi-
lietybes, sveikatos patikrinimus, įskaitant psichikos, partiškumą sovietinės Rusijos im-
perijos-Sovietų Sąjungos vykdytos Lietuvos Respublikos okupacijos metais, bendradar-
biavimą su sovietinės Rusijos imperijos komunistų partija ir komjaunimu yra susijusi su 
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pareigūnų kaip asmenų etnine kilme, politiniais, filosofiniais ir kitais įsitikinimais, svei-
kata ir priskirtina asmens ypatingiems duomenims pagal Asmens duomenų teisinės ap-
saugos įstatymo 2 straipsnio 8 dalį. Taip pat šioje byloje duomenys apie policijos parei-
gūnų gimimo datas ir vietas, informacija apie policijos pareigūnų išsilavinimą bei apie 
jų artimuosius giminaičius pripažinti tiesiogiai susiję su jų asmeniniu ir šeiminiu gyve-
nimu, todėl priskirti privačiai informacijai. Privačia informacija, tiesiogiai susijusia su 
asmens biografija, jo asmeniniu gyvenimu, taip pat pripažinta informacija apie asmens 
atliktą karinę tarnybą (žr. 2015 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-852-
502/2015). Informacija apie kitų asmenų giminystės ryšius pripažinta privačia ir kitose 
LVAT nagrinėtose bylose (žr., pvz., 2015 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A-1148-502/2015). 

18. Privačia informacija taip pat pripažinta informacija bei duomenys apie ma-
žametį, nepilnametį asmenį, globos jam nustatymo aplinkybes (žr. 2015 m. birželio  
8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1457-624/2015, 2014 m. vasario 27 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A822-75/2014, 2014 m. sausio 6 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A525-2025/2013, 2013 m. birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A602-882/2013).

19. Taip pat privačia informacija nepripažinta advokato prašyta pateikti informaci-
ja nuosavybės teisės atkūrimo į atstovaujamojo iki nacionalizacijos valdytą žemę klausi-
mais (žr. 2007 m. rugpjūčio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A16-752/2007).

IV.2. teisės gauti privačią informaciją įgyvendinimas

(EŽTK 8 str. 1 d., Konstitucijos 22, 25 str. 3, 5 d., Įstatymo 1 str. 3 d., 7 str., 12 str. 4 d.)

20. Šiame kontekste primintina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straips-
nio 5 dalyje yra nustatyta, kad pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės 
įstaigų turimą informaciją apie jį. Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarime 
yra nurodyta, kad ši Konstitucijos nuostata yra įpareigojimas įstatymų leidėjui įstatymu 
nustatyti, kokia tvarka valstybės įstaigos privalo suteikti piliečiui atitinkamą informaciją 
apie jį. 

21. Pasisakant dėl Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų 
ir įstaigų įstatymo reguliuojamų klausimų šiuo aspektu, pažymėtina, jog šio Įstatymo  
7 straipsnyje reglamentuojama pareiškėjo teisė gauti privačią informaciją apie save. Pagal 
šio straipsnio 1 dalį pareiškėjas turi teisę gauti privačią informaciją apie save, išskyrus 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Taigi 
teisė gauti privačią informaciją apie kitus asmenis šiame įstatyme nėra aptarta.

21.1. Šiuo klausimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą 
pažymėjęs, jog Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
įstatymo 1 straipsnio 3 dalis kartu su 7 straipsniu numato išlygą, kad privataus pobūdžio 
informaciją asmuo gali gauti tik apie save, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia 
informacija neteikiama (žr. 2015 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-852-
502/2015, 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2809/2011). 

21.2. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A756-290/2010 pareiškėjo prašoma 
informacija buvo pripažinta privačia informacija apie jį patį. Šioje byloje pareiškėjas siekė 
susipažinti su dalimi pataisos įstaigos turimos tarnybinio tyrimo medžiagos, kurią sudarė 
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informacija iš kitų nuteistųjų skundų apie pareiškėjo elgesį. Teisėjų kolegija šią informa-
ciją pripažino privačia informacija apie pareiškėjo asmenį, duomenimis, išimtinai susi-
jusiais su pareiškėju. Kadangi įstatymų nustatyto pagrindo, kaip to reikalaujama Teisės 
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 7 straipsnio 
1 dalyje, nesuteikti pareiškėjui informacijos atsakovo atstovai nepateikė, atsisakymas su-
teikti minėtą informaciją pripažintas neteisėtu (žr. 2010 m. birželio 28 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A756-290/2010).

21.3. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad LVAT yra konstatavęs, jog Įstatymo nuos-
tatos dėl privačios informacijos teikimo netaikomos juridiniams asmenims. Pasak teisėjų 
kolegijos, pagal Teisės gauti informaciją įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas šio įstatymo są-
vokas privati informacija – ypatingi fizinio asmens duomenys, kaip juos nustato Asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymas, informacija apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su 
fizinio asmens garbe ir orumu susijusi informacija (2 str. 9 d.). Pareiškėjai yra juridiniai 
asmenys, todėl šio įstatymo nuostatos dėl privačios informacijos teikimo šiuo atveju ne-
aktualios (žr. 2014 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1769/2013).

21.4. Valdžios institucijų pozityvi pareiga atskleisti pareiškėjui su juo susijusią in-
formaciją pripažinta ir ne viename Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime:

21.4.1. Byloje Gaskin prieš Jungtinę Karalystę ginčas kilo dėl pareiškėjo teisės gau-
ti duomenis apie jo globą. Kai kurie duomenys buvo pripažinti konfidencialiais. Būdamas 
suaugęs asmuo, pareiškėjas siekė gauti failus apie jį patį, tačiau vietos institucija atskleidė 
tik duomenis, nuo kurių konfidencialumo pareigos instituciją buvo atleidęs informacijos 
šaltinis. Teismo dauguma pripažino pareiškėjo teiginį, kad jo auklėjimo įrašai buvo jam 
svarbūs, kaip dalis to, kas jis buvo, kaip vaikų, augusių su savo tikrąja šeima, tėvų atsimi-
nimo pakaitalas. Taigi EŽTT konstatavo, kad įrašai, susiję su pareiškėjo privačiu ir šeimos 
gyvenimu, pareiškėjo prieigos prie jų aspektu, patenka į Konvencijos 8 straipsnio regulia-
vimo sritį (žr. 1989 m. liepos 7 d. sprendimą byloje Gaskin prieš Jungtinę Karalystę (pareiš-
kimo Nr. 10454/83). Byloje Godelli prieš Italiją Europos Žmogaus Teisių Teismas pripa-
žino Konvencijos 8 straipsnio pažeidimą, nustatęs, kad pareiškėja neturėjo jokios prieigos 
prie informacijos apie savo kilmę, o Italijos sistemoje nebuvo jokių pastangų pasiekti ba-
lansą tarp konkuruojančių interesų (žr. 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą byloje Godelli 
prieš Italiją (pareiškimo Nr. 33783/09). Priešingai minėtam atvejui, byloje Odièvre prieš 
Prancūziją EŽTT nenustatė Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo. Teismas pabrėžė, jog 
Konvencijos 8 straipsnio nuostatos taikomos ir vaikui, ir motinai. Teismas išaiškino, kad 
turi būti atrasta pusiausvyra tarp pareiškėjos gyvybiškai svarbaus intereso, susijusio su jos 
augimu, ir pareiškėjos biologinės motinos anonimiškumo intereso, siekiant apsaugoti jos 
sveikatą, sudarant galimybes gimdyti tinkamomis medicinos sąlygomis14. Įvertinus įvar-
dytus interesus ir pastangas suteikti kažkiek informacijos, valstybė pripažinta neperžengu-
sia vertinimo ribų (žr. 2003 m. vasario 13 d. didžiosios kolegijos sprendimą byloje Odièvre 
prieš Prancūziją [DK] (pareiškimo Nr. 42326/98). 

21.4.2. Byloje M. G. prieš Jungtinę Karalystę EŽTT padarė išvadą, jog valsty-
bė neįvykdė pozityvios pareigos apsaugoti pareiškėjo privatų ir šeimos gyvenimą tuo 
aspektu, kad pareiškėjui nebuvo sudaryta prieiga prie socialinės tarnybos įrašų (pareiš-
kėjas prašė specialios informacijos, įskaitant tai, ar jis kada nors buvo įrašytas į „rizikos  
registrą“, ar jo tėvas buvo kaltinamas arba nuteistas už nusikaltimus prieš vaikus ir apie 

14 Prancūzijoje sudaryta galimybė motinai palikti pagimdytą vaiką ir reikalauti, kad informacija apie 
gimdymą nebūtų atskleista.
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vietinės valdžios atsakomybę už išnaudojimą, kurį jis patyrė būdamas vaikas). Šioje by-
loje buvo konstatuotas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas (žr. 2002 m. rugsėjo 24 d. 
sprendimą byloje M. G. prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 39393/98).

21.4.3. Byloje Haralambie prieš Rumuniją, kurioje pareiškėjas siekė susipažinti 
su jo asmeninės istorijos faktais totalitarinio režimo laikais, Teismas konstatavo, jog pa-
reiškėjo interesas susipažinti su valstybės institucijų suformuotu slaptu dokumentu apie 
jį pateko į privataus gyvenimo sritį. Nors šioje byloje nacionalinė teisė nustatė teisės gauti 
informaciją procedūrą, tačiau konstatuota, kad procedūra buvo neefektyvi, atsižvelgiant 
į institucijų delsimą, trukusį daugiau nei 6 metus, leisti pareiškėjui susipažinti su doku-
mentu. Konstatuotas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas (žr. 2009 m. spalio 27 d. spren-
dimą byloje Haralambie prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 21737/03). 

24.4.4. Šį platų išaiškinimą EŽTT iš esmės patvirtino byloje Joanna Szulc prieš 
Lenkiją, kurioje pareiškėja pagal Konvencijos 8 straipsnį ginčijo jos nesėkmingus ban-
dymus gauti visus komunistinių slaptų tarnybų surinktus dokumentus apie ją. Teismas 
patvirtino išaiškinimus, suformuluotus byloje Haralambie prieš Rumuniją, dėl efektyvios 
ir prieinamos procedūros, siekiant gauti privačią informaciją, poreikio, kartu papildyda-
mas, jog procedūra turėtų leisti suinteresuotam asmeniui turėti prieigą prie visos svar-
bios ir tinkamos informacijos, kuri leistų tam asmeniui efektyviai atremti visus įtarimus 
dėl jo bendradarbiavimo su slaptomis tarnybomis. Šioje byloje konstatuotas pozityvios 
valstybės pareigos bei Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas (žr. 2012 m. lapkričio 13 d. 
sprendimo byloje Joanna Szulc prieš Lenkiją 64 punktą (pareiškimo Nr. 43932/08).

21.4.5. Byloje Antoneta Tudor prieš Rumuniją Teismas pasisakė dar plačiau, 
konstatuodamas, kad Konvencijos 8 straipsnis garantavo pareiškėjai teisę gauti su jos 
tėvu susijusį slaptą dokumentą, kuris pareiškėjai buvo svarbus siekiant nustatyti jos 
tėvo mirties, įvykusios tuo metu, kai jis buvo slaptų tarnybų tyrimo objektas, aplinkybes  
(žr. 2013 m. rugsėjo 24 d. sprendimą byloje Antoneta Tudor prieš Rumuniją (pareiškimo 
Nr. 23445/04). 

22. Apžvelgiant teismų praktiką dėl privačios informacijos apie kitus asmenis ga-
vimo, pažymėtina administracinė byla Nr.  A-1457-624/2015. Teisėjų kolegija, remda-
masi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 
1 straipsnio 3 dalies 7 ir 8 punktais, konstatavo, kad šis įstatymas netaikomas, kadangi 
asmuo turi pagrįsti tokios informacijos panaudojimo tikslą, tokia informacija teikiama 
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka (žr. 2015 m. birželio 8 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A-1457-624/2015).

22.1. Pažymėtina, jog viešojo administravimo subjekto atsisakymas suteikti privačią 
informaciją apie kitus asmenis, taip pat grindžiamas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
22 straipsnyje įtvirtinta žmogaus privataus gyvenimo apsauga, Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo praktikoje pripažįstamas pagrįstu ir teisėtu (žr., pvz., 2013 m. birželio 13 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A602-882/2013, 2014 m. sausio 29 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A525-333/2014, 2015 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-852-
502/2015, 2015 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1148-502/2015). Iš LVAT 
praktikos aiškiai matyti, jog informacija, kuri yra pripažįstama privačia, apie kitus asme-
nis yra neteikiama (žr., pvz., 2015 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-852-
502/2015, 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1493/2013, 2013 m. 
birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-882/2013, 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A492-2809/2011, kt.). 
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22.2. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-852-502/2015 teisėjų kolegija 
konstatavo, jog pareiškėjo prašymas suteikti informaciją apie policijos pareigūnų darbo 
užmokestį, kitas išmokas, negalėjo būti tenkinamas, nes nėra galimybės suteikti tokią 
informaciją nepažeidžiant konstitucinio asmens privataus gyvenimo apsaugos principo  
(žr. 2015 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-852-502/2015). 

22.3. Kitoje administracinėje byloje Nr. A822-1493/2013 buvo nustatyta, jog 
Nuteistųjų paskirstymo komisijos posėdžio metu buvo svarstyti kelių nuteistųjų prašy-
mai ir dėl jų prašymų priimti atskiri sprendimai, surašyti į bendrą protokolą, su kuriuo 
susipažinti siekė pareiškėjas. Nustačius, kad protokole yra ir kitų nuteistųjų asmens duo-
menys, pareiškėjui buvo įteiktas protokolo išrašas, kuriame buvo išdėstyta visa su jo na-
grinėtu prašymu susijusi informacija. Teisėjų kolegija sprendė, kad pareiškėjo teisė gauti 
informaciją nebuvo pažeista (žr. 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A822-1493/2013).

23. Pasisakant dėl privačios informacijos gavimo tvarkos, pažymėtina, jog 
Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog privati informacija apie save pareiškėjui pa-
teikiama šio įstatymo nustatyta tvarka pateikus prašymą ir įstatymais nustatyta tvarka 
patvirtinus asmens tapatybę. Tokia tvarka yra detalizuota šio Įstatymo 12 straipsnio 4 da-
lyje, pagal kurią pareiškėjas, prašydamas išduoti privačią informaciją apie save, prašyme 
turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, 
prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio do-
kumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia ta-
patybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

23.1. LVAT administracinėje byloje Nr. A520-1168/2013 nurodė, jog asmenims apie 
juos informacija turi būti teikiama įstatymų nustatyta tvarka, o ne tokia tvarka, kokia pa-
geidauja ją gauti asmenys. Šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar pagrįstai pareiškėjui atsisaky-
ta teikti informaciją, kadangi siųsdamas prašymą paštu pareiškėjas prie prašymo nepatei-
kė notaro patvirtinti savo (kaip pareiškėjo) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 
kopijos (žr. 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-1168/2013).

V. prAŠYmų sUteIktI InformAcIJĄ pAteIkImAs Ir nAGrInėJImAs

Nagrinėti klausimai LVAT
Prašymas, kaip informacijos teikimo pagrindas Administracinė byla Nr. A438-475/2010
Žodinis prašymas Administracinė byla Nr. A858-268/2012

Atstovo teisė gauti informaciją pareiškėjo vardu Administracinė byla Nr. A16-752/2007
Administracinė byla Nr. A492-623/2014 

Pareiškėjo identifikavimas Administracinė byla Nr. A520-1168/2013
Administracinė byla Nr. AS552-311/2012 

Prašymo tikslinimas Administracinė byla Nr. A146-1769/2013

Prašymo persiuntimas kompetentingai įstaigai 

Administracinė byla Nr. A438-226/2014
Administracinė byla Nr. A63-2965/2011
Administracinė byla Nr. A525-825/2013
Administracinė byla Nr. A63-1380/2012
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V.1. prašymo pateikimas

(Įstatymo 2 str. 8 d., 12 str.)

1. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstaty-
mas prašymą apibrėžia kaip pareiškėjo kreipimąsi į valstybės ar savivaldybių instituciją ar 
įstaigą, pateiktą žodžiu ar raštu, įskaitant elektroninę formą, šio įstatymo nustatyta tvarka 
(2 str. 8 d.). 

2. Prašymų pateikimo tvarka, prašymo turinys ir forma, reikalavimai pareiškėjui 
bei įstaigai, į kurią kreipiamasi, yra reglamentuojami Įstatymo 12 straipsnyje. Pagal šio 
straipsnio 1 dalį pareiškėjas, norėdamas gauti iš įstaigos informaciją, pateikia prašymą. 

3. Taigi pagrindas informacijai pateikti yra pareiškėjo prašymas. Administracinėje 
byloje Nr. A438-475/2010 teisėjų kolegija nustatė, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad 
pareiškėja įstatymo nustatyta tvarka institucijoms, tiesiogiai disponuojančiomis tam ti-
kra pageidaujama gauti informacija, būtų pateikusi prašymą suteikti šią informaciją. 
Konstatuota, jog nesant tinkamo įstatyminio pagrindo informacijos teikimui, nėra jokio 
pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, t. y. nepagrįstai atsisakė 
teikti pareiškėjai tam tikrą informaciją (žr. 2010 m. balandžio 12 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A438-475/2010).

4. Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje taip pat nurodyta, jog pareiškėjas prašyme nuro-
do, kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją 
vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu 
pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti. To paties straipsnio 3 dalyje 
nurodyta, kad žodiniai prašymai telefonu arba pareiškėjui atvykus į įstaigą gali būti pa-
teikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti 
su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj 
pat, nepažeidžiant šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

4.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-268/2012 teisėjų kolegija konsta-
tavo, jog institucijai pateiktas žodinis prašymas pateikti dokumentų vertimus neatitinka 
Įstatymo 12 straipsnio 1, 3 dalyse įtvirtinto prašymo pateikimo formos (žr. 2012 m. sau-
sio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-268/2012).

5. Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje taip pat įtvirtinta atstovo teisė kreiptis dėl infor-
macijos gavimo pareiškėjo vardu. Šioje dalyje nurodyta, kad jeigu dėl informacijos krei-
piasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudi-
jantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. 

5.1. Administracinėje byloje Nr. A16-752/2007 kilo ginčas dėl pareiškėjo – advo-
kato – teisės gauti informaciją nuosavybės teisės atkūrimo į atstovaujamojo iki nacionali-
zacijos valdytą žemę klausimais. Atsisakymas pareiškėjui pateikti jo prašomą informaciją 
grįstas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 7 
straipsnio 1 dalimi ir Advokatūros įstatymo 44 straipsniu bei motyvuotas tuo, kad advo-
katas neturi dokumentų, patvirtinančių prašomos informacijos ryšį su jo atstovaujamuo-
ju. Teisėjų kolegija nurodė, jog Advokatūros įstatymo 44 straipsnio 1 dalies norma įpa-
reigojo advokatą pateikti atsakovui duomenis, patvirtinančius jo prašomos informacijos 
ryšį su teisinių paslaugų teikimu, o ne dokumentus, įrodančius advokato atstovaujamo 
asmens giminystės ryšį su asmeniu, į kurio iki nacionalizacijos valdytą žemę atkurti nuo-
savybės teises pretenduoja advokato atstovaujamasis. Nustatyta, kad advokatas atsakovui 
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kartu su prašymu pateikė atstovavimo sutartį, sudarytą su atstovaujamuoju dėl teisinės 
pagalbos teikimo, siekiant atkurti nuosavybės teises į žemę, ir nurodė prašomos informa-
cijos ryšį su šiam asmeniui teikiamomis teisinėmis paslaugomis, taigi anksčiau minėtos 
teisės normos reikalavimą įvykdė (žr. 2007 m. rugpjūčio 12 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A16-752/200).

5.2. Administracinėje byloje Nr. A492-623/2014, kurioje kilo ginčas dėl teisės susi-
pažinti su Turto vertinimo priežiūros tarnybos ir Turto arba verslo vertintojų garbės teis-
mo sprendimais, priimtais turto vertintojų drausmės bylose, konstatuota, jog tokią teisę 
turi ir pareiškėjos atstovas advokatas, kuris kreipėsi į atsakovą su prašymu susipažinti su 
Tarnybos ir Garbės teismo praktika, vadovaudamasis Advokatūros įstatymo 44 straipsnio 
nuostatomis, nurodydamas, jog atstovauja pareiškėją turto vertintoją, kuriai yra iškelta 
drausmės byla, todėl siekdamas veiksmingai užtikrinti pareiškėjos teisę į gynybą prašė iki 
drausmės bylos nagrinėjimo pradžios susipažinti su Tarnybos ir Garbės teismo praktika 
dėl drausmės bylų iškėlimo ir atsakomybės turto vertintojams taikymo. Teisėjų kolegi-
ja nurodė, jog pagal Advokatūros įstatymo 44 straipsnį advokatas, vykdydamas advoka-
to veiklą, turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmingoms teisinėms 
paslaugoms teikti reikalingą valstybės ir savivaldybių institucijų turimą ar kontroliuo-
jamą informaciją, dokumentus, jų nuorašus arba motyvuotą atsisakymą juos pateikti. 
Advokato kreipimesi turi būti pateikti duomenys, įrodantys prašomų pateikti dokumentų 
ar jų nuorašų ryšį su teisinių paslaugų teikimu (1 p.). Advokatūros įstatymo 44 straipsnio 
3 dalyje yra įtvirtinta advokato teisė susipažinti su teismų ir kitų institucijų, nagrinėjan-
čių ginčus ir skundus, praktika, taip pat ir su priimtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais, 
nuosprendžiais, nutartimis ir bylų medžiaga. Jeigu ginčas ar skundas buvo nagrinėjamas 
uždarame teismo posėdyje, pateikiama susipažinti tik ta bylos medžiaga, kurioje nėra 
duomenų, dėl kurių skundas ar ginčas buvo nagrinėjamas uždarame teismo posėdyje. 
Byloje daryta išvada, jog advokatas turi teisę susipažinti su Tarnybos ir Garbės teismo 
sprendimais, tiek Advokatūros įstatymo 44 straipsnyje, tiek Teisės gauti informaciją iš 
valstybės institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais pagrindais. Teisėjų kolegija konstata-
vo, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos atstovo prašymą susipažinti su 
Tarnybos ir Garbės teismo sprendimais (žr. 2014 m. vasario 27 d. sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. A492-623/2014).

6. Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog prašymai gali būti teikiami tie-
siogiai pareiškėjui atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroni-
nėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Taigi pagal Teisės gau-
ti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatas turi 
būti identifikuojamas pareiškėjas, kuris pageidauja gauti informaciją iš tam tikros vals-
tybės institucijos ar įstaigos (žr. 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A520-1168/2013). Be to, Įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad visi raštu, įskai-
tant elektroninę formą, įstaigai pateikti prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo arba jo 
atstovo.

7. Administracinėje byloje Nr. AS552-311/2012 kilo ginčas, kad pareiškėjo prašy-
mas buvo pasirašytas teisinės galios neturinčiu elektroniniu parašu, t. y. pasirašiusio as-
mens nebuvo galima identifikuoti. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų 
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose 
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viešojo administravimo subjektuose taisyklių (bylai buvo aktuali originali šių taisyklių  
redakcija, Žin., 2007, Nr. 94-3779) 35 punktas nustato, kad prašymai, pateikti elektroni-
niu būdu nesilaikant Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių 25.4 punkte nustatyto rei-
kalavimo identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį, nenagrinėjami, 
jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Atsižvelgusi į nu-
rodytą teisinį reguliavimą bei nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija darė išvadą, 
kad šiuo atveju atsakovui nebuvo teisinio pagrindo nagrinėti pareiškėjo elektroniniu paš-
tu atsiųstą prašymą, kuris buvo pasirašytas teisinės galios neturinčiu elektroniniu parašu 
ir tai neleido identifikuoti pareiškėjo (žr. 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. AS552-311/2012). Pažymėtina, jog Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913 buvo išdės-
tytos nauja redakcija (nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., TAR, 2015, Nr. 2015-13239). Minėtoje 
nutartyje aptartos nuostatos su tam tikrais pakeitimais yra įtvirtintos šiuo metu galiojan-
čių naujos redakcijos taisyklių 42 punkte. 

8. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstaty-
mo 12 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad įstaiga, nustačiusi, jog prašyme nepakanka infor-
macijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo 
įstaigoje dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir padeda jam išaiš-
kindama, kokios informacijos prašyme nepakanka ir kur ją gauti, o kai prašyme pateikta 
informacija netiksli, – išaiškindama netikslumus ir kaip juos pašalinti. 

8.1. Teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A146-1769/2013 konstatavo, jog 
įstatymų leidėjas yra detaliai sureglamentavęs, kaip turi elgtis įstaiga, gavusi prašymą su-
teikti informaciją, jei prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra ne-
tiksli. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad Generalinė prokuratūra, gavusi nekonkretų pareiš-
kėjų prašymą dėl informacijos suteikimo, nesiūlė pareiškėjui patikslinti savo prašymą ir jį 
sukonkretinti, o pateikė formalų atsakymą, sprendė, jog toks atsakymas pagal jame išdės-
tytus argumentus Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
įstatymo nuostatų prasme negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu (žr. 2014 m. sausio 8 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1769/2013).

9. Įstatymo 12 straipsnyje taip pat reglamentuojama prašymo išduoti privačią in-
formaciją pateikimo tvarka. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog pareiškėjas, prašydamas 
išduoti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks 
prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta 
pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informaci-
jos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. 

10. Šiuo klausimu pažymėtina jau anksčiau minėta administracinė byla  
Nr. A520-1168/2013, kurioje ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai pareiškėjui atsisakyta teikti 
informaciją, kadangi siųsdamas prašymą paštu pareiškėjas prie prašymo nepateikė no-
taro patvirtinti savo (kaip pareiškėjo) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ko-
pijos. Šioje byloje pabrėžta pareiškėjo pareiga laikytis įstatymų nustatytos tvarkos, sie-
kiant gauti prašomą informaciją (žr. 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A520-1168/2013).
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V.2. prašymo nagrinėjimas

(Įstatymo 13 str.)

11. Įstaigoms nagrinėjant pareiškėjų prašymus kartais susiduriama su situacijomis, 
kai prašoma informacija yra kitoje įstaigoje. Tokie atvejai yra sureglamentuoti Teisės gau-
ti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 13 straipsnyje, nu-
statančiame prašymų persiuntimo taisykles. Pagal šį straipsnį, jeigu prašoma informacija 
yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip 
per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas 
nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Persiųstą prašymą gavusi įstaiga 
informaciją pareiškėjui pateikia šio įstatymo 14 straipsnyje nustatytais terminais. Jei pa-
reiškėjas kreipėsi žodžiu, įstaiga iš karto turi informuoti pareiškėją ir nurodyti, į kokią 
įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis 
ryšiui palaikyti (1 d.). 

12. Pasisakydamas dėl subjektų, kuriems gali / turi būti persiunčiamas prašymas 
pagal Įstatymo 13 straipsnį, LVAT administracinėje byloje Nr. A438-226/2014 pirmiausia 
pabrėžė, jog pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savival-
dybių institucijų ir įstaigų įstatymo 1 straipsnio nuostatas šiuo įstatymu yra užtikrinama 
asmens teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuria jos 
disponuoja. Tai reiškia, kad ir valstybės institucija pagal šio įstatymo 13 straipsnio nuos-
tatas prašymą dėl informacijos suteikimo gali persiųsti tik tokiai įstaigai, kuri atitinka 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų statusą bei disponuoja reikiama informa-
cija. Šioje byloje buvo nustatyta, jog pareiškėjos prašoma informacija galėjo disponuoti 
privatus subjektas, todėl konstatuota, kad atsakovui neatsirado nei pareiga, nei teisinės 
prielaidos šį prašymą persiųsti privačiam subjektui, ne valstybinės valdžios institucijai  
(žr. 2014 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-226/2014). Kitoje admi-
nistracinėje byloje teisėjų kolegijai taip pat kilo abejonių, ar AB „Lietuvos energija“ yra 
tinkamas subjektas, kuriam atsakovas galėjo persiųsti pareiškėjo prašymą nagrinėti pagal 
kompetenciją. Teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino ir pareiš-
kėjo skundo priėmimo klausimą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo 
(žr. 2012 m. spalio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-724/2012).

13. Dėl pačios Įstatymo 13 straipsnyje įtvirtintos pareigos persiųsti prašymą kom-
petentingai įstaigai teisėjų kolegija pasisakė ir administracinėje byloje Nr. A63-2965/2011, 
kurioje pareiškėjas su prašymu kreipėsi į savivaldybę, nenurodydamas jos konkrečios 
institucijos, iš kurios siekiama gauti informaciją. Nustatyta, jog dalis pareiškėjo prašy-
mo klausimų buvo susiję su tam tikros savivaldybės tarybos komisijos ir jos pirmininko 
veikla, o tokia informacija savivaldybės administracija nedisponavo. Kadangi atsakymą 
pareiškėjui į visus klausimus rengė savivaldybės administracija, iš minėtos komisijos tik 
surinkdama informaciją, teisėjų kolegija sprendė, jog tokie savivaldybės administracijos 
veiksmai neatitinka Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įs-
taigų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatų, nes savivaldybės administracija turėjo per-
duoti šią pareiškėjo prašymo dalį nagrinėti institucijai, turinčiai prašomą pateikti infor-
maciją (žr. 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A63-2965/2011).

14. Kiekvienu atveju individualiai vertinama, ar institucijai neįvykdžius Įstatymo 
13 straipsnyje įtvirtintos pareigos persiųsti prašymą kompetentingai institucijai ar įstai-
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gai, toks pažeidimas laikytinas esminiu. Antai administracinėje byloje Nr. A525-825/2013 
buvo nustatyta, jog pareiškėjas pats savarankiškai kreipėsi į institucijas, kompetentingas 
pateikti prašomą informaciją, todėl konstatuota, kad nors atsakovas, nepersiųsdamas pa-
reiškėjo prašymo kompetentingoms įstaigoms, nepaisė Įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 
reikalavimo, tačiau atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, šis pažeidimas sa-
vaime nesudaro pagrindo panaikinti ginčytą raštą (žr. 2013 m. gegužės 8 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A525-825/2013).

15. Pagal Įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, jeigu dalis prašomos informacijos yra toje 
įstaigoje, į kurią kreipėsi pareiškėjas, ir ją galima pateikti atskirai nuo visos prašomos in-
formacijos, įstaiga informaciją pateikia šio įstatymo nustatyta tvarka; dėl kitos informaci-
jos dalies šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka persiunčia pareiškėjo prašymą įstaigai, 
kuri ją turi. 

15.1. Pavyzdžiui, klausimas dėl dalies informacijos persiuntimo kompetentingai 
institucijai buvo sprendžiamas administracinėje byloje Nr. AS822-678/2011. Nagrinėtoje 
byloje atsakovas suteikė dalį jam žinomos informacijos, tačiau pareiškėjos prašymo, kaip 
numatyta Teisės gauti informaciją įstatymo 13 straipsnio nuostatose, kompetentingai 
institucijai, kurioje yra prašoma informacija, nepersiuntė, nurodydamas, jog pareiškėja 
turi kreiptis į kitą instituciją (žr. 2011 m. gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. AS822-678/2011). Panaši situacija buvo susiklosčiusi ir administracinėje byloje  
Nr. A63-1380/2012, kurioje atsakovas Civilinės aviacijos administracija nurodė, jog ne-
renka, netvarko ir neturi pareiškėjos prašomos informacijos, ir kad dėl informacijos, su-
sijusios su orlaivių išvykimo, tarpiniais ir paskirties aerodromais, jų skrydžio datos bei 
laiko, pareiškėja turėtų kreiptis į VĮ „Oro navigacija‘‘, informaciją, susijusią su orlaivių ke-
leiviais, galėtų suteikti Valstybinės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vi-
daus reikalų ministerijos. Teisėjų kolegija nustatė, jog iš Civilinės aviacijos administraci-
jos vykdomų funkcijų matyti, kad pareiškėjos prašoma pateikti informacija yra nesusijusi 
su atsakovo veikla vykdant teisės aktais pavestas funkcijas. Konstatuota, jog atsakovas 
Teisės gauti informaciją įstatymo 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų nesilaikė ir ne-
persiuntė pareiškėjos prašymo kompetentingoms įstaigoms, t. y. šios įstatymo nuostatos 
nevykdė. Teismo sprendimu atsakovas įpareigotas pareiškėjos prašymą dėl informacijos, 
kuria atsakovas nedisponuoja, pateikimo persiųsti institucijoms, kurios tokia informacija 
disponuoja (žr. 2012 m. kovo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1380/2012).

VI. InformAcIJos teIkImAs

(Įstatymo 2 str. 4 d.)

Nagrinėti 
klausimai LVAT EŽTT ESTT

Informacijos 
išsamumo 
principas

Administracinė byla Nr. A438-97/2012
Administracinė byla Nr. A-1048-502/2015
Administracinė byla Nr. A-1090-624/2015
Administracinė byla Nr. A438-1303/2013
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Tikslumo 
principas

Administracinė byla Nr. A-164-822/2015
Administracinė byla Nr. A442-775/2010
Administracinė byla Nr. A438-1303/2013

Pavėluotas 
atsakymas į 
prašymą

Administracinė byla Nr. A662-2971/2011
Administracinė byla Nr. A444-2906/2011
Administracinė byla Nr. A858-2472/2011

Kai dalis 
informacijos 
neteiktina

Administracinė byla Nr. A502-1940/2014
Administracinė byla Nr. A2-295/2007
Administracinė byla Nr. A662-1612/2012

Privačios 
informacijos 
siuntimas 
registruota pašto 
siunta

Administracinė byla Nr. A-3229-552/2015 
Administracinė byla Nr. A552-1828/2012  

Informacijos 
teikimo kalba 

Administracinė byla Nr. A438-484/2013
Administracinė byla Nr. A858-1628/2014

Dokumentų 
teikimo kalba

Administracinė byla Nr. A858-268/2012
Administracinė byla Nr. A444-1187/2013
Administracinė byla Nr. A602-1158/2013

Atlyginimas už 
informacijos 
teikimą

Administracinė byla Nr. A438-1447/2011 

Atsisakymas teikti 
informaciją dėl 
neproporcingai 
didelių darbo ir 
laiko sąnaudų

Administracinė byla Nr. A525-419/2010
Administracinė byla Nr. A-1012-442/2015
Administracinė byla Nr. A858-268/2012
Administracinė byla Nr. A444-1187/2013
Administracinė byla Nr. A602-1158/2013
Administracinė byla Nr. A143-2703/2011

Österreichische 
Vereinigung zur 
Erhaltung, Stärkung 
und Schaffung 
eines wirtschaftlich 
gesunden land- und 
forstwirtschaftlichen 
Grundbesitzes 
prieš Austriją 
(pareiškimo  
Nr. 39534/07)

C-127/13 
P, Strack 
prieš 
Komisiją

Įrodinėjimo našta 
dėl informacijos 
neatskleidimo

Administracinė byla Nr. A525-419/2010
Administracinė byla Nr. A756-485/2010

Atsisakymas teikti 
informaciją, kai 
prašymo turinys 
nekonkretus

Administracinė byla Nr. A502-1940/2014
Administracinė byla Nr. A146-1769/2013
Administracinė byla Nr. A11-893/2007
Administracinė byla Nr. A8-1664/2005 

Atsisakymas teikti 
informaciją, kai 
tas pats pareiškėjas 
pakartotinai 
prašo tos pačios 
informacijos 

Administracinė byla Nr. A-1012-442/2015
Administracinė byla Nr. A502-1958/2013
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Atsisakymas 
teikti informaciją, 
kai prašoma 
informacija 
jau buvo viešai 
paskelbta

Administracinė byla Nr. A662-1167/2009
Administracinė byla Nr. A-2080-662/2015

Atsisakymo 
suteikti 
informaciją 
priežastys 

Administracinė byla Nr. A-97-261/2015

Asmens 
suinteresuotumas 
gauti informaciją

Administracinė byla Nr. A525-1400/2013

1. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstaty-
mo 2 straipsnio 4 dalis informacijos teikimo sąvoką apibrėžia kaip informacijos atskleidi-
mą perduodant ar kitu būdu padarant ją prieinamą pareiškėjams, užtikrinant jiems teisę 
laisvai susipažinti su dokumentais ir (ar) panaudoti komerciniams arba nekomerciniams 
tikslams. Šios nuostatos įgyvendinimo ypatumams atskleisti būtina apžvelgti Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo praktiką, aiškinančią informacijos teikimo principus, 
terminus, formas ir būdus bei atsisakymo teikti informaciją atvejus. 

VI.1. Informacijos teikimo principai

(Įstatymo 4, 5 str.)

2. Informacijos teikimo principai įtvirtinti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnyje, pagal kurį įstaigos, teikdamos in-
formaciją, vadovaujasi šiais principais:

1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal 
teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija;

2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos 
disponuojamą informaciją;

3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami 
šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais;

4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teik-
dami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs;

5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe 
gauti informaciją.

3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog skun-
džiamo atsakymo, kuriuo pateikiama informacija, teisėtumas ir pagrįstumas turi 
būti vertinamas suteiktos informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvu-
mo aspektais (Įstatymo 4 str.) (2012  m. rugsėjo 28  d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS662-538/2012). LVAT taip pat yra nurodęs, jog Įstatymo 4 straipsnyje įtvirtin-
tais principais būtina vadovautis, nustatant, ar pateikta informacija yra pakankama. Be 
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to, institucija ar įstaiga, atsisakydama pateikti informaciją, turi paaiškinti pareiškėjui,  
kodėl negali pateikti prašomos informacijos, vadovaudamasi būtent minėtais principais  
(žr. 2015 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-97-261/2015).

4. Dėl informacijos išsamumo principo pažymėtina, jog pagal LVAT praktiką išsa-
mumą apsprendžia pateikto prašymo turinys, t. y. teikiama informacija turi atitikti pra-
šymo turinį (žr. 2012 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-97/2012). 
Administracinėje byloje Nr. A-1048-502/2015 teisėjų kolegija nurodė, kad teikiamai in-
formacijai taikomas reikalavimas, jog ji būtų pateikiama visa, teiktina pagal teisės aktus 
ir atitinkanti prašymo turinį. Byloje buvo nustatyta, kad atsakovas nepagrįstai neteikė 
detalios informacijos (žr. 2015 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1048-
502/2015). Ne vienoje administracinėje byloje buvo nustatyta, jog buvo atsakyta ne į vi-
sus pareiškėjo klausimus (žr., pvz., 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A261-1323/2012, 2011 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A525-914/2011, 2007 m. balandžio 13 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A17-391/2007).

5. LVAT, aiškindamas tikslumo principą, darė išvadą, jog valstybės ir savivaldy-
bių institucija ar įstaiga turi pateikti tik tokią informaciją, kuria ji disponuoja pagal savo 
kompetenciją. Todėl kilus ginčui, kai atitinkama institucija neteikia prašomos infor-
macijos, turi būti vertinama, ar institucija disponuoja prašoma informacija. Nustačius, 
jog nėra paneigta, kad atsakovas objektyviai negalėjo pateikti prašomos informaci-
jos, konstatuotina, jog atsakovas Įstatymo nuostatų nepažeidė (žr. 2012  m. lapkričio  
15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-2697/2012, 2013 m. sausio 3 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A442-2940/2012, taip pat žr. 2010 m. balandžio 29 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A442-449/2010). Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstai-
gos neprivalo teikti informacijos, kurios neturi (žr. 2015 m. balandžio 21 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A-368-438/2015, 2015 m. birželio 17 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A-1265-624/2015). LVAT darė išvadą, kad teismas, nagrinėdamas tokio pobū-
džio administracinius ginčus, kiekvienu konkrečiu atveju privalo išaiškinti, ar asmens 
(pareiškėjo) prašoma informacija yra (turi būti) atsakovo disponuojama pagal jo veiklą 
reglamentuojančius teisės aktus (žr. 2014 m. kovo 20 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A143-397/2014). Pavyzdžiui, administracinėje byloje nustačius, kad atsakovai neturi 
prašomų dokumentų, konstatuota, jog jie jų ir negali pateikti (žr. 2010 m. lapkričio 18 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1479/2010).

5.1. Administracinėje byloje Nr. A-164-822/2015 LVAT vadovavosi tikslumo prin-
cipu. Teisėjų kolegija sprendė, kad atsisakymas pateikti hipotetinius skaičiavimus, kokio 
dydžio pensija būtų apskaičiuota, jei asmuo turėtų teisę gauti atitinkamos rūšies pensiją, 
ar būtų įgijęs kito dydžio stažą, ar būtų turėjęs kito dydžio draudžiamųjų pajamų, ar ga-
liotų kitoks pensijų skaičiavimo teisinis reguliavimas ir pan., negali būti laikomas pažei-
džiančiu Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 
3 straipsnio 1 dalį, nes hipotetiniai apskaičiavimai negali būti laikomi informacija, kaip 
ją apibrėžia nurodytas įstatymas, antra, prašomų pateikti paskaičiavimų institucija neturi 
(jais nedisponuoja), nors pagal gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų įstatymo nuostatas disponavimas informacija yra būtinas jos teikimo elementas 
(žr. 2015 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-164-822/2015). 
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5.2. Kitoje administracinėje byloje Nr. A442-779/2010 buvo nustatyta, jog pa-
reiškėjas atsakovo prašė pateikti ne tą informaciją, kuria atsakovas disponavo prašymo  
pateikimo metu, o informaciją, kuri galėjo būti gauta ateityje, atlikus tam tikrą teisės  
aktuose nustatytą skunde minimų faktų tyrimą bei tokio tyrimo metu nustatytų faktinių 
aplinkybių teisinę kvalifikaciją. Konstatuota, jog atsakovas pagrįstai pareiškėjui atsisa-
kė suteikti informaciją pagal šį skundą, nes jo prašoma informacija neatitinka kriterijų, 
įtvirtintų Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje (žr. 2010 m. gegužės 20 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A442-779/2010).

6. LVAT, kartu aiškindamas informacijos išsamumo ir tikslumo principus, yra nu-
rodęs, jog institucijos ir įstaigos, atsakydamos į asmens prašymą pateikti informaciją, 
turi pateikti visą teiktiną jų disponuojamą informaciją. Įstatymas nustato institucijos ar 
įstaigos pareigą prašančiam asmeniui pateikti turimo, o ne asmens norimo gauti, turinio 
informaciją (taip pat ir informacijos kiekio prasme) (žr. 2015 m. balandžio 21 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A-1090-624/2015). 

6.1. Administracinėje byloje Nr. A438-1303/2013 teisėjų kolegija, pasisakydama 
dėl atsakovo Teisingumo ministerijos atsisakymo pateikti pareiškėjui visą prašomą in-
formaciją apie Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 29 straipsnio naujos redak-
cijos autorius, nurodė, jog pagal Konstitucijos 67 ir 68 straipsnius įstatymų leidyba yra 
priskirta Lietuvos Respublikos Seimo kompetencijai, įstatymų leidybos iniciatyvos teisę 
suteikiant Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei bei piliečiams. Teisėjų 
kolegijos vertinimu, šis teisinis reguliavimas byloje nagrinėtu atveju lėmė, kad pareiškėjo 
prašomos informacijos ribos, jos tikslumo ir išsamumo prasme, yra apibrėžtos minėtų 
Konstitucijos nuostatų, t. y. valstybės įstaigoms tenka pareiga pateikti asmeniui informa-
ciją apie priimto įstatymo laiką, turinį, jį identifikuojančius duomenis bei kokio kompe-
tentingo subjekto iniciatyva šis įstatymas buvo priimtas. Pareiškėjo reikalavimas pateikti 
išsamesnę informaciją – asmenų, atlikusių techninius įstatymo projekto rengimus dar-
bus, duomenis, pripažintas nepagrįstu, nes tokios informacijos pobūdžio kaupimo bei 
teikimo galimybės nenumato teisės aktai (žr. 2013 m. spalio 30 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A438-1303/2013). 

7. Pasisakant dėl pagalbos principo, įtvirtinto Įstatymo 4 straipsnio 5 punkte, pa-
žymėtina, jog iš 2010 m. birželio 19 d. aiškinamojo rašto „Dėl Lietuvos Respublikos tei-
sės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2, 4, 6, 12 
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto“ Nr. XIP-2273 matyti, jog Įstatymo 
pakeitimais, inter alia pagalbos principo įtvirtinimu, buvo siekiama suderinti Teisės 
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatas su 
Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus 
ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) nuostatomis, regla-
mentuojančiomis visuomenės teises gauti informaciją, valstybės, savivaldybių įstaigų in-
formacijos rinkimą ir platinimą15. Įstatymo projektu siekiama numatyti visuomenei pa-
galbą siekiant pasinaudoti galimybe gauti informaciją. Manyta, kad šis principas padės 
optimaliai rūpintis norinčiais gauti informaciją visuomenės nariais. 

15 Dėl visuomenės teisės gauti informaciją aplinkos klausimais rekomenduotina plačiau žr. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimą 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 28, 2014 m.).
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8. Greta informacijos teikimo principų pažymėtina, jog Teisės gauti informaciją iš 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme įtvirtinti ir nediskriminavimo rei-
kalavimai, t. y. 5 straipsnyje nustatyta, kad įstatymais ir (ar) kitais teisės aktais gali būti 
nustatytos skirtingos informacijos teikimo ir panaudojimo sąlygos komerciniams ar ne-
komerciniams tikslams, tačiau jos neturi diskriminuoti pareiškėjų, naudojančių informa-
ciją tam pačiam tikslui (1 d.). Jei įstaiga savo tvarkomą informaciją naudoja veiklai, kuri 
nėra susijusi su teisės aktais pavestų funkcijų vykdymu, tai ji šią informacija teikia sau 
tokiomis pat sąlygomis kaip ir visiems pareiškėjams (2 d.).

VI.2. Informacijos pateikimo terminai ir reikalavimai

(Įstatymo 14 str., 15 str.)

9. Pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
įstatymo 14 straipsnį, reglamentuojantį informacijos pateikimo terminus, informacija 
pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavi-
mo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaigos vadovas 
turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo 
dieną raštu pranešti pareiškėjui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis. Jeigu pareiškėjo 
buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas 
skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos.

9.1. Pastebėtina, kad įstatyme nustatyto termino praleidimas ne kiekvienu atve-
ju sudaro pagrindą reikalauti iš naujo išnagrinėti pateiktą prašymą. Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas yra konstatavęs, jog nors, remiantis Įstatymo 14 straipsnio 
nuostatomis, ir buvo praleistas nustatytas terminas prašomai informacijai pateikti, ta-
čiau tai nesudaro pagrindo įpareigoti iš naujo atsakyti į tą patį prašymą, kadangi prašo-
ma informacija buvo suteikta ir tai padaryta tinkamai. Sprendžiant ginčą turi būti nu-
statyta ne tik tai, ar atsakymą į tam tikrą pareiškėjo prašymą valstybės ar savivaldybių 
institucija ar įstaiga pateikė laiku, bet ir tai, ar toks atsakymas iš esmės buvo tinkamas. 
Jei net ir pavėluotu atsakymu buvo tinkamai ir išsamiai atsakyta į pareiškėjo prašymą, 
įpareigojimas iš naujo atsakyti į tą patį prašymą būtų netikslingas (žr. 2011 m. spalio 20 
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2971/2011, 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A444-2906/2011).

9.2. Kitoje administracinėje byloje Nr. A858-2472/2011, atsižvelgusi į tai, jog 
pareiškėjo prašomos informacijos pateikimo terminas buvo praleistas tik 3 die-
nomis, pareiškėjo prašoma informacija jam buvo pateikta, teisėjų kolegija darė iš-
vadą, kad toks pažeidimas laikytinas trumpalaikiu ir mažareikšmiu, nepadariusiu 
įtakos pareiškėjo dvasiniams išgyvenimams, kurie galėtų būti vertinami kaip netur-
tinės žalos padarymas  (žr. 2011 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A858-2472/2011).

10. Iš informacijos pateikimo reikalavimų, kurie reglamentuoti Įstatymo  
15 straipsnyje, pažymėtina 1 dalies nuostata, pagal kurią, jei pareiškėjas prašo informa-
cijos, kurios tam tikra dalis priklauso informacijai, nustatytai šio įstatymo 1 straipsnio 
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3 dalies 1–8 punktuose16, teikiama tik ta informacijos dalis, kuri nėra nustatyta šio  
įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 1–8 punktuose.

10.1. Pavyzdžiui, LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A502-1940/2014 
nustatė, jog dalis pareiškėjo prašomos informacijos pripažinta baudžiamosios bylos duo-
menimis, todėl tokios informacijos teikimui Įstatymo nuostatos netaikomos (Įstatymo 1 
str. 3 d. 7 p.). Tačiau teisėjų kolegija konstatavo, jog atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo 
prašymą, netaikė Įstatymo 15 straipsnio teiktinai ir neteiktinai, t. y. tai, kuri yra baudžia-
mosios bylos duomenys, informacijai atskirti, todėl atsakovo sprendimo dalis dėl atsisa-
kymo suteikti pareiškėjui informaciją ta apimti, kuri nėra baudžiamosios bylos duome-
nys, panaikinta ir atsakovas įpareigotas aptartą pareiškėjo prašymo dalį nagrinėti iš naujo 
(žr. 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1940/2014). Panaši 
situacija susiklostė ir kitoje administracinėje byloje Nr.  A2-295/2007, kurioje buvo nu-
statyta, kad dalis pareiškėjo prašytos informacijos neteiktina, kaip sudaranti komercinę 
paslaptį (Įstatymo 1 str. 3 d. 6 p.), tačiau teisėjų kolegija pažymėjo, jog pareiškėjas pra-
šė pateikti ir kitus duomenis, o pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino, ar juose taip 
pat yra informacijos, kuri pagal įstatymų nuostatas neteiktina tretiesiems asmenims. 
Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą, bylą gražinta šiam teismui nagrinėti 
iš naujo (2007 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-295/2007; taip pat žr. 
2012 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1612/2012).

11. Pažymėtina, jog Įstatymo 15 straipsnyje yra nustatyti ir kiti reikalavimai in-
formacijos pateikimui. Nors šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog, jeigu įstaiga tam tikros 
informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia dėl to, kad pasikeitė įstaigos funkcijos, ji ne-
privalo ir toliau teikti tokios informacijos pareiškėjui, tačiau pagal šio straipsnio 3 dalį 
įstaigos privalo teikti informaciją, turėtą ar gautą iki tam tikro informacijos rinkimo ir 
tvarkymo nutraukimo, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą dokumentų saugojimo laiką, 
jeigu ji neperduota kitoms įstaigoms, o jeigu informacija perduota kitoms įstaigoms, įs-
taiga turi persiųsti prašymą šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

16 1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir taikymas
3. Šis įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo 
administravimo funkcijų vykdymą, netaikomas:
1) informacijai, kurios tvarkymas yra veikla, nesusijusi su valstybės ir savivaldybių institucijoms ar 
įstaigoms teisės aktais pavestų funkcijų vykdymu, išskyrus informaciją apie valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų darbuotojų darbo užmokestį;
2) informacijai, į kurią valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi pramoninės nuosavybės teises 
ar trečiosios šalys turi autorių, gretutines ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises;
3) informacijai, kuria disponuoja Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kiti iš valstybės biudžeto 
išlaikomi transliuotojai;
4) informacijai, kuria disponuoja mokyklos, bibliotekos, mokslinių tyrimų įstaigos;
5) informacijai, kuria disponuoja muziejai, teatrai ar koncertinės įstaigos, Lietuvos archyvų 
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos įstaigos;
6) informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės 
saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro 
valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę, banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais atvejais;
7) informacijai, kurios teikimą reglamentuoja kiti įstatymai;
8) kai asmuo turi teisės aktų nustatyta tvarka pagrįsti informacijos, kurios jis prašo, panaudojimo tikslą;
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VI.3. Informacijos pateikimo forma ir būdas

(Įstatymo 3 str. 2 d., 17 str.)

12. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įsta-
tymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įstaigos teikia informaciją pareiškėjams įstai-
goje tvarkomais dokumentais, informacijos rinkmenomis arba jų dalimis, pirmenybę 
teikiant informacijos teikimui internetu ar kitokiomis elektroninėmis priemonėmis. Be 
to, Informacijos pateikimo forma ir būdas išsamiai reglamentuojami Įstatymo 17 straips-
nio nuostatose. Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti pateikiama 
žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar po-
pierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, garso, vaizdo ar garso ir vaizdo įrašą, 
prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei prašyme nenurodyta informacijos pateikimo 
forma, įstaiga ją pateikia tokia pačia forma kaip gauto prašymo (1 d.). Įstaigos elektroni-
nėmis priemonėmis teikiami pareiškėjui dokumentai prilyginami rašytinės formos doku-
mentams, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima nustatyti parašo tapatumą (2 d.).

13. LVAT nagrinėtose bylose buvo kilę ginčų dėl Įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 
nuostatos taikymo ir aiškinimo. Pagal šią nuostatą, jeigu privati informacija pareiškėjui 
siunčiama paštu, ji siunčiama tik registruota pašto siunta. 

13.1. Atkreiptinas dėmesys, jog administracinėje byloje Nr. A261-106/2014, kurioje 
kilo klausimas, ar valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimai ir kiti 
raštai, kuriuose buvo ir pareiškėjo asmens duomenys, privalėjo būti siunčiami registruota 
pašto siunta, teisėjų kolegija nustatė, jog Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldy-
bių institucijų ir įstaigų įstatymas netaikomas, kadangi valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnyba priėmė sprendimus dėl pareiškėjo prašymų suteikti teisinę pagalbą bei 
kitus raštus, kuriuos siuntė pareiškėjui, o ne buvo kreipiamasi į instituciją siekiant gauti 
informaciją. Atsižvelgus į tai, byloje buvo taikytos Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo nuostatos ir pripažinta, kad administracinius sprendimus pakanka siųsti uždaru 
pavidalu (žr. 2014 m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-106/2014).

14. Įstatymo 17 straipsnyje reglamentuojama ir informacijos pateikimo kalba. 
Pagal šio straipsnio 4 dalį informacija teikiama lietuvių kalba. Išimtiniais atvejais, jeigu 
pareiškėjas sutinka, informacija gali būti teikiama nevalstybine kalba.

14.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pasisakydamas dėl informa-
cijos pateikimo formos ir kalbos, kaip papildomu teisės aiškinimo šaltiniu, be kita ko, 
vadovaujasi 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/
EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo, kuri įgyvendinta Teisės 
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu. Šios direkty-
vos 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Viešojo sektoriaus institucijos leidžia naudotis 
savo dokumentais bet kuria parengtine forma ar kalba elektroninėmis priemonėmis, jei 
tik įmanoma ir tikslinga. Tai nereiškia, kad viešojo sektoriaus institucijos privalo kurti ar 
pritaikyti dokumentus taip, kad jie atitiktų prašymą, ir tai nereiškia, kad jos privalo teikti 
išrašus iš dokumentų tais atvejais, kai dėl to reikia neproporcingai didelių pastangų, ne-
apsiribojančiu paprasta operacija.“ Teisėjų kolegija darė išvadą, jog iš šios teisės normos 
matyti, kad valstybės ir savivaldybių institucijos yra įpareigojamos informaciją teikti ta 
forma ir kalba, kuria ši informacija yra parengta institucijoje bei kad jos neprivalo kurti 
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ar pritaikyti turimos informacijos tokiai formai ar kalbai, kurios pageidauja pareiškėjas 
(žr. 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-484/2013). 

14.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog Įstatymo 
17 straipsnio 4 dalies normoje yra įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, pagal kurią vals-
tybės ir savivaldybių institucijos informaciją asmenims teikia valstybine – lietuvių kalba, 
o nevalstybine kalba informacija gali būti teikiama tik išimtiniais atvejais. Kokie tai yra 
išimtiniai atvejai, įstatyme nenurodyta. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad tokiais išimti-
niais atvejais, kai asmeniui jo prašymu galėtų būti teikiama informacija nevalstybine kal-
ba, turėtų būti tokios situacijos, kai asmuo negali realiai pasinaudoti gauta informacija 
valstybine kalba, dėl to, kad neturi galimybės įprasta tvarka išsiversti jam suteiktos infor-
macijos valstybine (lietuvių) kalba į jam suprantamą kalbą, pavyzdžiui, kai yra apribota 
asmens laisvė, jis yra įkalintas ir pan., o įstaiga, kurioje jis yra, neteikia tokios paslaugos 
(žr. 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-484/2013, 2014 m. gruo-
džio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1628/2014). 

14.2.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.  A438-484/2013 pareiškėjas ne 
Lietuvos Respublikos pilietis pateikė paklausimą anglų kalba, į kurį jam buvo atsakyta 
lietuvių kalba. Šioje byloje nenustačius, jog pareiškėjas ginčijamu laikotarpiu buvo tokio-
je situacijoje, kuri patvirtintų, kad jis neturėjo realios galimybės įprasta tvarka išsiversti 
iš atsakovo gautos informacijos, konstatuota, jog jo reikalavimas teikti informaciją ne-
valstybine kalba yra neatitinkantis teisinio reguliavimo (žr. 2013 m. sausio 23 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A438-484/2013).

14.2.2. Skirtingai nei minėtu atveju, kitoje administracinėje byloje  
Nr. A858-1628/2014, kurioje pareiškėjas ne Lietuvos Respublikos pilietis siekė, kad jam 
būtų pateikiami atsakymai į jo skundus jo gimtąja kalba, buvo nustatyta, jog pareiškė-
jas laikomas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Institucija teismo nutartimi buvo 
įpareigota pateikti pareiškėjui atsakymus į jo skundus jo gimtąja kalba arba ta kalba, ku-
rią pareiškėjas supranta. Atkreiptinas dėmesys, jog šioje byloje, nustačius, kad pareiškėjas 
turi suimtojo statusą, vadovautasi ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 
bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatomis. Teisėjų kolegija nu-
rodė, jog atsakymas į suimtojo prašymą dėl informacijos pateikimo, taip pat į skundą dėl 
kalinimo sąlygų turi būti pateikiamas taip, kaip nustatyta Suėmimo vykdymo įstatymo  
13 straipsnio 1 dalyje, t. y. suimtojo gimtąja kalba, arba ta kalba, kurią suimtasis supranta. 
Pareiškėjas turėtų iš esmės nurodyti ir įvardinti kalbą, kurią jis supranta. Taip pat atkreip-
tinas dėmesys, jog pasisakydama dėl informacijos pateikimo formos, teisėjų kolegija at-
metė galimybę institucijai rinktis prašomą informaciją, atsakymą į skundą pateikti raštu 
arba žodžiu (išvertus žodžiu ir apie tai pažymint pačiame sprendime), bei nurodė, jog 
tokia informacija turi būti pateikiama raštu (žr. 2014 m. gruodžio 10 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A858-1628/2014).

15. LVAT taip pat yra nagrinėjęs administracinius ginčus, kuriuose iš institucijų / 
įstaigų buvo prašoma ne informacijos, o dokumentų, išverstų į lietuvių kalbą. Šiose by-
lose LVAT laikėsi nuoseklios praktikos, kad institucijos turimiems dokumentams nėra 
taikomas reikalavimas juos pateikti lietuvių kalba. Pirmiausia, remiantis Teisės gauti in-
formaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1, 2, 4 da-
lių, 12 straipsnio normų sisteminiu ir lingvistiniu aiškinimu, daryta išvada, kad Teisės 
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatų tai-
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kymo prasme asmeniui kreipiantis į institucijas gali būti teikiama jo prašoma informacija 
arba dokumentai. Konstatuota, jog įstatymo 17 straipsnio 4 dalis imperatyviai reikalauja 
teikti asmenims informaciją lietuvių kalba, tačiau nereglamentuoja įstaigos turimų do-
kumentų teikimo pareiškėjams kalbos. Kitaip tariant, reikalavimas pateikti informaciją 
lietuvių kalba nėra taikytinas įstaigos turimiems dokumentams. Teisės gauti informaciją 
iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 17 straipsnio 4 dalis negali būti 
aiškinama plečiamai, kaip įpareigojanti valdžios institucijas jų turimus dokumentus kito-
mis kalbomis visada teikti pareiškėjams tik lietuvių kalba. Konstatuota, jog pareiškėjams 
buvo pagrįstai atsisakyta užsienio kalba parengtus dokumentus išversti į lietuvių kalbą ir 
juos pateikti (žr. 2012 m. sausio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-268/2012, 
2013 m. liepos 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1187/2013, 2013 m. lapkri-
čio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1158/2013).

VI.4. Atlyginimas už informacijos teikimą

(Įstatymo 8 str.)

16. Atlyginimas už informacijos teikimą reglamentuojamas Teisės gauti informa-
ciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 8 straipsnyje. Jame įtvir-
tinta, kad įstaigos teikia informaciją neatlygintinai, išskyrus atvejus, kai už informaci-
jos teikimą imama arba valstybės rinkliava, arba įstatymų numatytas atlyginimas (1 d.). 
Atlyginimas už informacijos teikimą neturi viršyti informacijos parengimo ir teikimo 
išlaidų kartu su pagrįsta investicijų grąža (2 d.). Įstaiga savo interneto svetainėje skelbia 
vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas informacijos teikimo ir panau-
dojimo sąlygas, nurodo valstybės rinkliavų dydį arba atlyginimo už informacijos teikimą 
dydį, kai informacija teikiama atlygintinai (3 d.). Pareiškėjo pageidavimu įstaigos nurodo 
valstybės rinkliavos arba atlyginimo už informacijos teikimą apskaičiavimo pagrindimą 
(4 d.).

17. LVAT nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A438-1447/2011 ginčas kilo dėl 
atsakovo policijos komisariato atsisakymo pateikti pareiškėjui dokumentų nuorašus iš 
baudžiamųjų bylų iki jis nesusimokės Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. 
gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 5-V-781 „Dėl policijos įstaigų teikiamų paslaugų įkainių nu-
statymo“ nustatyto atlygio už dokumentų kopijų darymą. Teisėjų kolegija nurodė, jog iš 
teisinio reglamentavimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 65, 94, 
103, 109, 139, 151, 154, 158, 168, 181, 218, 220, 225, 232, 237, 239, 240, 306, 313, 346, 
360, 364, 370, 377, 403, 409, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 446, 456, 457, 458 straipsnių ir 
XXXV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendini-
mo įstatymo 3 str. 1, 3 d.) matyti, kad tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei yra suteikta 
teisė nustatyti byloje nagrinėjamus įkainius bei kad tokia teisė nėra suteikta institucijoms, 
įgyvendinančioms baudžiamųjų bylų teiseną. Šiuo atveju šioms institucijoms suteikta 
teisė tik nustatyti ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių bau-
džiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo tvarką. LVAT darė išvadą, kad 
atsakovo nurodytas įkainis neatitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 
3 d. nutarimu Nr. 1368 patvirtinto įkainio dydžio, o Lietuvos policijos generalinio komi-
saro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas, kuriuo savo sprendimą grindė atsakovas, ginčijamo 
sprendimo priėmimo metu negaliojo. Teisėjų kolegija sprendė, jog kadangi pareiškėjo 
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prašymas pateikti baudžiamųjų bylų dokumentų nuorašus yra sąlygotas išankstinio šių 
paslaugų apmokėjimo, todėl atsakovas įpareigotinas iš naujo nustatyta tvarka apskaičiuo-
ti šių išlaidų galutinę sumą bei sudaryti galimybę pareiškėjui jas nustatyta tvarka apmo-
kėti (žr. 2011 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1447/2011).

VI.5. Atsisakymas teikti informaciją

(Įstatymo 3 str. 1 d., 16 str., 18 str. 4 d.)

18. Pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalį įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti su-
teikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. Primenant, jog pirmiau aptartoje 
Įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas sąrašas atvejų, kada Įstatymo nuostatos netai-
komas (plačiau žr. II.2. Įstatymo taikymo apimtis), pažymėtina, jog atsisakymo suteikti 
informaciją tvarka nustatyta Įstatymo 16 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodyta, kad prašy-
mas, pateiktas nesilaikant šio įstatymo nustatytų reikalavimų, įstaigos vadovo ar jo įgalio-
to asmens rašytiniu pavedimu ar rezoliucija gali būti netenkinamas. Pažymėtina, jog tais 
atvejais, kada nėra Įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų informacijos teikimo apribo-
jimų ar atsisakymo teikti informaciją pagrindų, numatytų Įstatymo 16 straipsnyje, infor-
macija turi būti teikiama. LVAT yra nurodęs, jog nenustačius pagrindų, dėl kurių pagal 
Įstatymą pareiškėjų prašoma informacija gali būti neteikiama, taip pat nesant duomenų, 
kad institucija prašomos informacijos neturėtų, informacija turi būti teikiama; į asme-
nų prašymus pateikiami atsakymai privalo būti konkretūs, aiškūs ir išsamūs (žr. 2008 m. 
lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1698/2008).

19. Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nustatytas baigtinis atsisakymo 
teikti informaciją pagrindų sąrašas (žr. 2015 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-852-502/2015). 

20. Pirmiausia, įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu pagal pareiškėjo pra-
šymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su nepro-
porcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis (Įstatymo 16 str. 2 d. 1 p.). Kartu pažy-
mėtina, jog Įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta nuostata, kad įstaigos neprivalo 
kurti dokumentų ar informacijos rinkmenų pagal pareiškėjų prašymus, jeigu tai susiję su 
neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

20.1. 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/98/
EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo, įgyvendintos Teisės gauti 
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, 5 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad viešojo sektoriaus institucijos leidžia naudotis savo dokumentais bet ku-
ria parengtine forma ar kalba elektroninėmis priemonėmis, jei tik įmanoma ir tikslinga; 
tai nereiškia, kad viešojo sektoriaus institucijos privalo kurti ar pritaikyti dokumentus taip, 
kad jie atitiktų prašymą, ir tai nereiškia, kad jos privalo teikti išrašus iš dokumentų tais 
atvejais, kai dėl to reikia neproporcingai didelių pastangų, neapsiribojančių paprasta opera-
cija. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/37/ES, kuria 
iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartoti-
nio naudojimo, nuostatomis buvo pakeista minėta Direktyvos 2003/98/EB 5 straipsnio 
1 dalis, be kita ko, ją išskiriant į 1 ir 2 dalis. Po pakeitimo ši nuostata suformuluota taip:  
„1. Viešojo sektoriaus institucijos leidžia naudotis savo dokumentais bet kuriuo pareng-
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tiniu formatu ar kalba ir, jei tik įmanoma ir tinkama, atviruoju formatu ir elektroniniu 
formatu kartu su jų metaduomenimis. Tiek dokumentų, tiek metaduomenų formatas tu-
rėtų, kiek įmanoma, atitikti atviruosius oficialiuosius standartus. 2. 1 dalies nuostatos ne-
reiškia, kad viešojo sektoriaus institucijos privalo rengti ar pritaikyti dokumentus ar teikti 
išrašus iš dokumentų, kad jie atitiktų tos dalies nuostatas, kai dėl to reikia neproporcingai 
didelių pastangų, neapsiribojančių paprasta operacija“.

20.2. LVAT yra išaiškinęs, kad atitinkamos institucijos ar įstaigos teisė atsisakyti 
suteikti informaciją Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 18 straipsnio 4 dalies pa-
grindais sietina su tam tikrų aplinkybių egzistavimu – turi kilti būtinybė, įgyvendinant 
pareiškėjo prašymą, kurti dokumentus ar informacijos laikmenas (1) ir toks kūrimas 
turi būti susijęs su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis (2). Siekiant pa-
sinaudoti Įstatymo nustatyta galimybe atsisakyti suteikti prašomą informaciją minėtu 
pagrindu, turi egzistuoti abi nurodytos aplinkybės. LVAT taip pat nurodė, kad atsakovui 
remiantis Įstatyme įtvirtinta išimtimi, pagal kurią besikreipiančiam asmeniui gali būti 
nesuteikta jo prašoma informacija, būtent atsakovas turi pateikti įrodymus, kad buvo pa-
grindas taikyti tokią išimtį. Minėtų įrodymų nepateikus, bylos medžiagai nepatvirtinant 
galimybės taikyti Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą išimtį, tokios išimties 
pritaikymas negali būti vertinamas kaip pagrįstas ir teisėtas. Priešingas teisės normų ir 
atitinkamai atsakovo pareigos suteikti informaciją aiškinimas, teisėjų kolegijos vertinimu, 
nepagrįstai perkeltų įrodinėjimo naštą asmeniui, prašančiam valstybės įstaigą suteikti 
jam informaciją, bei pažeistų pareiškėjo konstitucinę teisę gauti su juo susijusią informa-
ciją iš valstybės įstaigų. Administracinėje byloje Nr. A525-419/2010 nustačius, kad atsa-
kovas nepateikė įrodymų, jog, siekiant įvykdyti pareiškėjo prašymą, turėtų būti sukurti 
dokumentai ar informacijos laikmenos (Įstatymo 16 str. 2 d. 1 p.), taip pat nepateikta jo-
kių įrodymų, kad, net ir tuo atveju, jeigu, vykdant pareiškėjo prašymą, tokie dokumentai 
turėtų būti sukurti, tokie atsakovo veiksmai pareikalautų neproporcingai didelių darbo ir 
laiko sąnaudų, konstatuota, jog atsakovas nepagrįstai atsisakė suteikti pareiškėjui jo pra-
šomą informaciją, vadovaudamasis Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu (žr. 2010 m. 
kovo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-419/2010; taip pat žr. 2015 m. gegužės 
7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1012-442/2015). Pažymėtina, kad analogiškai 
dėl įrodinėjimo naštos pasisakyta ir administracinėje byloje Nr.  A756-485/2010, kurioje 
konstatuota, jog našta pagrįsti, kad prašoma pateikti informacija yra neatskleistina, tenka 
institucijai, kuri atsisako pateikti prašomą informaciją, teigdama, kad ji yra komercinė 
paslaptis (žr. 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-485/2010).

20.3. Atsisakymo leisti susipažinti su dokumentu motyvuojant tuo, kad dokumen-
tas neegzistuoja arba atitinkama institucija jo neturi ir jo sukūrimas pareikalaus nepro-
porcingai didelių sąnaudų, klausimu, kaip papildomas aiškinimo šaltinis, paminėtini ir 
Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos pavyzdžiai:

20.3.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 spalio 2 d. sprendime byloje 
Guido Strack prieš Europos Komisiją, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, suformuluoti išaiš-
kinimai. Teismas pažymėjo, kad Reglamente Nr. 1049/200117 nenumatyta galimybė nu-
17 Kaip minėta, Reglamentas Nr. 1049/2001 nustato tik EB sutarties 255 straipsnyje numatytos teisės 

susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais principus, sąlygas bei visuomenės 
ar privačių interesų sąlygojamus apribojimus (1 straipsnio a punktas). Šiuo reglamentu nesiekiama 
keisti nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių galimybę susipažinti su dokumentais (preambulės  
15 paragrafas).
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krypti nuo jo 7 ir 8 straipsniuose numatytų terminų, nes šie terminai yra labai svarbūs 
vykstant susipažinimo su atitinkamų institucijų dokumentais procedūrai, kurios tikslas 
– leisti greitai ir supaprastintai išnagrinėti paraiškas susipažinti su tokiais dokumentais. 
Šiuo klausimu pasakyta, kad tuo atveju, kai paraiška susijusi su labai ilgu dokumentu 
arba dideliu dokumentų skaičiumi, šio reglamento 8 straipsnio 1 dalyje numatytą termi-
ną išimties tvarka leidžiama pratęsti penkiolika darbo dienų. Nors tokiu atveju pagal mi-
nėto reglamento 6  straipsnio 3  dalį atitinkamai institucijai leidžiama tartis su paraišką 
susipažinti su jos turimais dokumentais pateikusiu asmeniu ir ieškoti teisingo sprendimo, 
šis sprendimas gali būti susijęs tik su prašomų dokumentų turiniu ar jų skaičiumi. Taigi, 
kad būtų apsaugotas gero administravimo interesas, išimtinėmis aplinkybėmis institucija 
gali neleisti susipažinti su tam tikrais dokumentais motyvuodama tuo, kad su jų atsklei-
dimu susijęs darbo krūvis būtų neproporcingas, palyginti su tikslais, kurių siekiama tei-
kiant paraišką susipažinti su šiais dokumentais. Tačiau remiantis proporcingumo princi-
pu negalima pakeisti Reglamente Nr. 1049/2001 numatytų terminų, nes taip būtų sukurta 
teisinio nesaugumo situacija (žr.  25, 26, 28  punktus). Pagal Reglamentu Nr.  1049/2001 
sukurtą sistemą dokumento, su kuriuo prašoma leisti susipažinti, nebuvimas arba tai, kad 
atitinkama institucija to dokumento neturi, nereiškia, kad minėtas reglamentas netaiky-
tinas. Kadangi pagal Reglamento Nr. 1049/2001 8 straipsnio 1 ir 3 dalis bet kokį atsisa-
kymą leisti susipažinti su administracijai nurodytais dokumentais galima ginčyti teisme, 
kad ir kokia būtų to atsisakymo priežastis, suinteresuotųjų asmenų teisei pareikšti ieški-
nį neturi įtakos tai, ar atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais grindžiamas viena iš 
minėto reglamento 4 straipsnyje nurodytų priežasčių, ar tuo, kad prašomas dokumentas 
neegzistuoja. Dėl bet kokio kito sprendimo taptų neįmanoma sprendimo atsisakyti leisti 
susipažinti su institucijų dokumentais pagrįstumo kontrolė, kurią turi vykdyti Sąjungos 
teismas, nes, norint išvengti teisminės kontrolės, atitinkamai institucijai pakaktų tvirtinti, 
kad dokumentas neegzistuoja. Priešingai, atitinkama institucija turi atsakyti paraišką pa-
teikusiam asmeniui ir prireikus savo atsisakymą leisti susipažinti su dokumentais pagrįsti 
teisme. Tačiau nei Reglamento Nr. 1049/2001 11 straipsniu, nei šio reglamento 6 straips-
nio 2 dalyje numatyta pareiga teikti pagalbą institucijos negalima įpareigoti parengti do-
kumentą, kurio jos paprašyta, bet kuris neegzistuoja (žr. 39–42, 46 punktus). 

20.3.2. 2013 m. lapkričio 28 d. sprendime byloje Österreichische Vereinigung 
zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forst-
wirtschaftlichen Grundbesitzes prieš Austriją (pareiškimo Nr. 39534/07) EŽTT spren-
dė dėl vietinės valdžios institucijos atsisakymo pateikti savo sprendimų kopijas asoci-
acijai, norinčiai studijuoti nuosavybės į žemės ūkio ir miškų žemę perdavimo poveikį. 
Pareiškėjas buvo įregistruotas kaip asociacija, kurios tikslai buvo tyrinėti žemės ūkio pa-
skirties ir miško žemės nuosavybės teisių perdavimo įtaką visuomenei ir pateikti nuomo-
nę dėl susijusių teisės aktų projektų. Dėl to 2005 m. balandį jis paprašė Tirolio nekilnoja-
mojo turto sandorių komisijos (toliau – ir Komisija) suteikti jam visų sprendimų, kuriuos 
ji yra priėmusi nuo metų pradžios, kopijas. Jis sutiko, kad detalės apie sandorių šalis ir 
kita jautri informacija gali būti ištrinta ir pasiūlė atlyginti susijusias išlaidas. Komisija at-
sisakė, motyvuodama laiko ir personalo trūkumu. Nacionaliniai teismai pripažino tokį 
sprendimą teisėtu.

Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad atsisakymas suteikti asociaci-
jai, kuri užsiėmė teisėtu informacijos rinkimu dėl viešojo intereso, prieigą prie Komisijos 
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sprendimų, prilygo jos teisės gauti ir skleisti informaciją pagal Konvencijos 10 straipsnį 
ribojimui. Šis ribojimas buvo atliktas pagal įstatymą, siekė teisėto tikslo saugoti kitų as-
menų teises. Teismas nubrėžė paralelę su savo praktika, susijusia su žiniasklaidos laisve, 
nurodydamas, kad reikėjo paties kruopščiausio nagrinėjimo tais atvejais, kai valstybės 
institucijos, turinčios informacijos monopolį, ribojo socialinio sarginio šuns funkcijos 
įgyvendinimą. Taigi, nors EŽTT nesutiko su asociacijos argumentu, kad pagal Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktiką egzistavo bendra pareiga publikuoti visus sprendimus 
elektroninėje duomenų bazėje ar pateikti nuasmenintas popierines kopijas to paprašius, 
jis vis dėlto turėjo išnagrinėti, ar priežastys, nurodytos vietinių institucijų, dėl kurių buvo 
atsisakyta tenkinti asociacijos prašymą, buvo „susijusios ir pakankamos“ konkrečiomis 
šio atvejo aplinkybėmis. Tiesa, kad, priešingai situacijai Társaság a Szabadságjogokért 
prieš Vengriją byloje, informacijos prašymas šiuo atveju buvo susijęs ne su konkrečiu do-
kumentu, bet su daugybe sprendimų, priimtų per tam tikrą laikotarpį. Be to, būtinumas 
nuasmeninti sprendimus ir nusiųsti kopijas asociacijai būtų pareikalavęs didelių resur-
sų. Vis dėlto asociacija sutiko, kad asmens duomenys turėjo būti ištrinti iš sprendimų ir 
pasisiūlė padengti dokumentų kopijų paruošimo ir persiuntimo išlaidas. Be to, stebino 
tai, kad nei vienas iš Komisijos – valstybės institucijos, atsakingos už ginčų dėl „civili-
nių teisių“ sprendimą – nutarimų nebuvo paskelbti nei elektroniniu, nei kitu būdu. Dėl 
tos priežasties, didžioji dalis sunkumų, kuriais rėmėsi Komisija, buvo jos pačios sukur-
ti, kadangi ji pasirinko neviešinti savo sprendimų. Tad priežastys, kuriomis rėmėsi na-
cionalinės institucijos, atsisakydamos tenkinti asociacijos prašymą suteikti prieigą prie 
Komisijos sprendimų, buvo „susijusios“, tačiau ne „pakankamos“. Teismas pažymėjo, kad 
ne jam buvo nustatyti, kaip Komisija turėjo suteikti asociacijai prieigą prie savo spren-
dimų, tačiau visiškas atsisakymas suteikti prieigą prie bet kurio jos sprendimo buvo ne-
proporcingas ir negalėjo būti laikomas būtinu demokratinėje visuomenėje. Konstatuotas 
Konvencijos 10 straipsnio pažeidimas (žr. 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimą byloje 
Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich 
gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes prieš Austriją (pareiškimo  
Nr. 39534/07).

20.4. Kalbant apie papildomų valstybės ar savivaldybės resursų naudojimą suin-
teresuotiems asmenims teikiant informaciją, aptartina ir situacija, kai pareiškėjai pa-
geidauja gauti informaciją ne lietuvių kalba. LVAT yra ne kartą konstatavęs, kad pareiš-
kėjo prašymas pateikti jam institucijos turimų dokumentų vertimus reikštų valstybės 
institucijoms pareigą paruoštus dokumentus papildomai versti į kitą kalbą, o Įstatymas 
šiuo atveju suteikia teisę įstaigoms atsisakyti teikti informaciją Įstatymo 16 straipsnio  
2 dalies 1 punkto pagrindu (žr. 2012 m. sausio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. 
A858-268/2012, 2013 m. liepos 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1187/2013). 
Teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A602-1158/2013 išsamiai pasisakė, jog atsi-
žvelgiant į tai, kad dalis įstaigos turimų dokumentų gali būti surašyti nevalstybine kalba 
ir įstaigai neturint šių dokumentų rašytinio vertimo į lietuvių kalbą (kaip yra nustatyta 
kilusio ginčo atveju), akivaizdu, jog įtvirtinus įstatyme reikalavimą teikti pareiškėjams vi-
sus įstaigos turimus dokumentus tik valstybine (lietuvių) kalba, įstaiga susidurtų su šių 
dokumentų vertimo problema, o toks reikalavimas tam tikrais atvejais dėl verstinų doku-
mentų specifikos ar (ir) apimties, finansinių, žmogiškųjų ir pan. išteklių įstaigoje stokos 
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arba dėl kitų priežasčių būtų sunkiai įgyvendinamas (žr. 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A602-1158/2013).

20.5. Tuo metu administracinėje byloje Nr. A143-2703/2011 teisėjų kolegija verti-
no kitokią situaciją. Byloje konstatuota, jog atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerija pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktą turėjo pagrindą atsisakyti suteikti pareiškėjui jo 
prašomą informaciją (statistinius duomenis apie Vilniaus valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos tarnybos advokatų veiklą bei su pareiškėju susijusių skundų nagrinėjimą). 
Pagal šios bylos duomenis minėtas atsisakymas buvo grįstas tuo, kad tokia informacija 
atsakovo informacinėje sistemoje nebuvo atskirai klasifikuojama ir tokios informacijos 
pateikimas būtų pareikalavęs neproporcingai didelių laiko ir darbo sąnaudų (žr. 2011 m. 
balandžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-2703/2011). 

21. Antrasis atsisakymo teikti informaciją pagrindas – kai prašymo turinys yra ne-
konkretus (Įstatymo 16 str. 2 d. 2 p.). 

21.1. Pasisakant dėl šio pagrindo, pažymėtina, jog iš LVAT praktikos matyti, kad 
nustačius, jog pareiškėjas netinkamai (nekonkrečiai ir neaiškiai) suformulavo prašymą 
suteikti informaciją, institucija ar įstaiga turėtų pasinaudoti Teisės gauti informaciją iš 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio 5 dalies nuostatomis 
bei pasiūlyti pareiškėjui patikslinti savo prašymą ir jį sukonkretinti, ir tik po to priimti 
Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą sprendimą (žr., pvz., 2014 m. lapkri-
čio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1940/2014, 2014 m. sausio 8 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A146-1769/2013). 

21.2. Atsisakymo suteikti informaciją, remiantis minėtu Įstatymo pagrindu, teisė-
tumas buvo nagrinėjamas administracinėje byloje Nr. A11-893/2007. Šioje byloje pareiš-
kėjas prašė leisti jam susipažinti ir gauti kopijas visų dokumentų ir duomenų, susijusių 
su pareiškėjo nurodytais paminklais, jų teritorijomis, užstatymo zonomis ir bet kokiais 
pakeitimais juose; kitas pareiškėjo prašymas buvo pateiktas žodžiu. Teisėjų kolegija pa-
žymėjo, kad nurodyto turinio ir formos pareiškėjo prašymai akivaizdžiai neatitiko teisės 
normų reikalavimų, todėl vien dėl šios priežasties pareiškėjo skundžiamas atsakovo atsi-
sakymas teikti informaciją pripažintas pagrįstu (žr. 2007 m. spalio 16 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A11-893/2007).

21.3. Administracinėje byloje Nr. A8-1664/2005 pareiškėjas siekė gauti iš atsako-
vo tam tikrą informaciją bei dokumentus. Buvo nustatyta, kad pareiškėjas neprašė, jog 
atsakovas jam pateiktų oficialių dokumentų originalus, ir daryta išvada, kad pareiškėjas 
prašė pateikti oficialių dokumentų kopijas. Atsakovas atsisakė pateikti pareiškėjui raštu 
jo prašomų dokumentų kopijas, suteikdamas tik galimybę su jais susipažinti atvykus į at-
sakovo įstaigą. Atsakovo teigimu, pareiškėjas neįgyvendino savo teisės gauti informaciją, 
nes nepakluso informacijos turėtojo reikalavimui atvykti susipažinti su medžiaga. Teisėjų 
kolegija nurodė, jog Teisės gauti informaciją įstatyme įtvirtinta teisė susipažinti su do-
kumento originalu nereiškia, kad toks asmuo privalo susipažinti su oficialaus dokumen-
to originalu bei kad negali gauti šių dokumentų kopijų raštu iki tol, kol nesusipažins su  
dokumentų originalais. Konstatuota, kad atsakovo atsisakymas pateikti pareiškėjui raštu 
jo prašomų dokumentų kopijas, suteikiant tik galimybę su jais susipažinti atvykus į atsa-
kovo įstaigą, yra neatitinkantis teisės aktų reikalavimų ir neteisėtas. Taip pat pažymėta, 



648

III. Informacinė dalis

kad tais atvejais, kai prašymas suteikti informaciją yra nekonkretus, abstraktaus pobū-
džio ir pan., institucija, privalanti suteikti informaciją, turi galimybę papildomai pasitiks-
linti bei sukonkretinti prašymo dėl informacijos suteikimo turinį (žr. 2005 m. lapkričio  
2 d nutartį administracinėje byloje Nr. A8-1664/2005).

22. Dar vienas atsisakymo teikti informaciją pagrindas – kai tas pats pareiškėjas 
pakartotinai prašo tos pačios informacijos (Įstatymo 16 str. 2 d. 3 p.) – gali būti iliustruo-
tas administracinės bylos Nr. A-1012-442/2015 nuostatomis. Byloje nustačius, kad pa-
reiškėjui jo prašoma informacija jau buvo suteikta ir dėl tos pačios informacijos pareiškė-
jas kreipėsi pakartotinai, pripažinta, jog tokia informacija pareiškėjui neteiktina (2015 m. 
gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1012-442/2015, taip pat žr. 2013 m. 
spalio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1958/2013).

23. Įstatymas nustato teisę neteikti informacijos ir tada, kai prašoma informaci-
ja jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavi-
mo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį (Įstatymo 16 str. 2 d. 4 p.). 
Vertinant atsisakymą suteikti informacijai šiuo pagrindu esmine aplinkybe teismų prakti-
koje laikoma reali ir tikra galimybė susipažinti su pageidaujama gauti informacija.

23.1. Administracinėje byloje Nr. A662-1167/2009 teisėjų kolegija pripažino, jog 
atsakovas pagrįstai Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu atsisakė išduoti 
pareiškėjai norminio administracinio akto, kuris buvo viešai paskelbtas oficialiame lei-
dinyje „Valstybės žinios“, kopiją (žr. 2009 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A662-1167/2009).

23.2. LVAT, administracinėje byloje Nr. A-2080-662/2015 nagrinėdamas ginčą dėl 
to, kad kalinimo įstaiga neišdavė pareiškėjui jo prašomos valgiaraščio kopijos, nustatė, 
jog pareiškėjas turėjo realią galimybę susipažinti su valgiaraščiais ir jų priedais. Byloje 
nustatyta, kad valgiaraščiai yra iškabinami nuteistųjų valgykloje, valgiaraščiai ir jų prie-
dai skelbiami Kalėjimų departamento interneto svetainėje, be to, nuteistieji šią informa-
ciją gali gauti pas uždarosios zonos būrio viršininką arba rasti pataisos namų bibliotekoje 
(žr. 2015 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2080-662/2015).

24. Galiausiai pažymėtinas dar vienas atsisakymo teikti informaciją pagrindas 
– kai įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos 
funkcijoms (Įstatymo 16 str. 2 d. 5 p.). Kol kas Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktikoje nėra spręsta dėl šio punkto taikymo kilusių ginčų.

25. Pagal Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies nuostatas, jeigu įstaiga atsisako pateikti 
informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo 
priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. 

25.1. Atsisakymo suteikti informaciją priežastys turi būti aiškios ir konkrečios  
(žr. 2013  m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-591/2013). 
Administracinėje byloje Nr. A-97-261/2015 teisėjų kolegija iš esmės nurodė, jog ins-
titucija, nepateikdama dalies prašomos informacijos, pagal Teisės gauti informaciją iš 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalį privalėjo nu-
rodyti atsisakymo pateikti informaciją priežastį ir, vadovaudamasi Teisės gauti informa-
ciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnyje numatytais  
principais, paaiškinti pareiškėjui, kodėl negali pateikti prašomos informacijos (žr. 
2015 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-97-261/2015). Administracinėje 
byloje Nr. AS822-678/2011 buvo konstatuota, jog atsakovas, atsakydamas pareiškėjai,  
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nenurodė nei atsisakymo teikti prašomą informaciją priežasčių, nei šio atsakymo ap-
skundimo tvarkos. Byloje daryta išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 
nustatė, jog atsakovas rašte nurodė atsisakymo teikti informaciją priežastį (žr. 2011  m. 
gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-678/2011). 

25.2. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog nusta-
čius, kad institucijos ar įstaigos atsakyme nenurodyta atsisakymo suteikti informaci-
ją priežastis, ji gali būti įpareigojama išnagrinėti pareiškėjo prašymą iš naujo (žr., pvz., 
2015  m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-97-261/2015). Tačiau LVAT 
praktikoje ne visais atvejais atsisakymo suteikti informaciją priežasčių nenurodymas pri-
pažįstamas esminiu pažeidimu, sudarančiu pagrindą naikinti ginčijamą raštą (žr., pvz., 
2013 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-825/2013).

26. Įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje taip pat nurodyta, kad jeigu įstaiga atsisako pa-
teikti informaciją dėl to, kad į prašomą informaciją trečiosios šalys turi autorių, gretuti-
nes ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises, nurodomas asmuo, kuriam priklau-
so autorių, gretutinės ar duomenų bazės gamintojo (sui generis) teisės, jeigu tas asmuo 
žinomas. Pavyzdžiui, iš administracinės bylos Nr. A261-1909/2008, kurioje kilo ginčas dėl 
to, kad Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys atsisakė be autorių sutikimo 
pateikti pareiškėjui projektų ir fotonuotraukų kopijas, duomenų matyti, jog atsakovas, at-
sisakydamas pareiškėjui suteikti jo prašomų dokumentų kopijas, nurodė šių kūrinių au-
torius. Toks veikimas pripažintas tinkamu (žr. 2008 m. lapkričio 24 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A261-1909/2008).

27. Atsisakymas teikti informaciją nėra sietinas su asmens suinteresuotumo bu-
vimu. LVAT administracinėje byloje Nr. A525-1400/2013 konstatavo, kad nėra pagrindo 
teigti, jog informacija neteikiama asmeniui, jei ji nesukuria jam konkrečių teisių ir parei-
gų. Teisės gauti informaciją įstatyme nėra nurodyti vertinamieji kriterijai, kuriais remian-
tis informacijos teikėjas turėtų detalizuoti konkrečias teikiamos informacijos pasekmes 
gavėjui. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Teisės gauti informaciją įstatymas nenustato ri-
bojimo gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurių pagrindu 
šios institucijos ar įstaigos vykdo teisės aktais pavestas funkcijas, nepriklausomai nuo to, 
ar tai yra vidinis darbo dokumentas ir ar jis sukuria informacijos gavėjui teises ir pareigas 
(žr. 2013 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1400/2013).

28. Taip pat pažymėtina, jog LVAT yra ne kartą nurodęs, kad atsisakymas suteikti 
informaciją galimas tik įstatymo, o ne poįstatyminio teisės akto pagrindu (žr., pvz., 2015 m. 
kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-852-502/2015, 2014 m. sausio 8 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A146-1769/2013, 2014 m. sausio 29 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A525-333/2014). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-1769/2013 buvo 
konstatuota, jog atsakovas Generalinė prokuratūra negalėjo atsisakymo suteikti informaciją 
grįsti Generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3 patvirtinto Asmenų aptar-
navimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo nuostatomis (žr. 2014 m. sausio 
8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1769/2013).
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VII. BYlų nAGrInėJImo AdmInIstrAcInIAme teIsme YpAtUmAI

(Įstatymo 19 str., ABTĮ 3 str. 1 d., 5 str. 1 d., 22 str. 1 d.)

Nagrinėti klausimai LVAT Specialioji teisėjų 
kolegija

Informacijos nesuteikimo 
ginčijimas teisme

Administracinė byla Nr. A602-882/2013
Administracinė byla Nr. AS-1300-438/2015
Administracinė byla Nr. AS-976-662/2015

Informacijos suteikimo 
ginčijimas teisme 

Administracinė byla Nr. A502-1940/2014
Administracinė byla Nr. AS662-538/2012
Administracinė byla Nr. AS822-678/2011

Prašymo persiuntimo kitai 
institucijai ginčijimas 
teisme

 

Reikalavimo įpareigoti 
pateikti informaciją kitam 
asmeniui
Nagrinėjimas teisme 

Administracinė byla Nr. A502-1940/2014
 

Vėlesnis prašomos 
informacijos pateikimas 
(bylos nagrinėjimo teisme 
metu) 

Administracinė byla Nr. A520-2660/2012
Administracinė byla Nr. A756-961/2009
Administracinė byla Nr. A17-466/2007

Teismingumas 
Dėl žalos, policijos 
pareigūnui atsisakius 
suteikti informaciją

Byla Nr. T-8/2006

Dėl žalos, teismui 
atsisakius pateikti bylos 
kopiją

Byla Nr. T-116/2014

Dėl informacijos apie 
asociacijos veiklą Byla Nr. T-60/2013

Dėl teisės gauti informaciją 
iš sveikatos priežiūros 
įstaigų

Byla Nr. T-111/2014
Byla Nr. T-86/2006
Byla Nr. T-77/2006

Dėl biudžetinės įstaigos 
turimos informacijos

Byla Nr. T-79/2009
Byla Nr. T-56/2013
Byla Nr. T-8/2010
Byla Nr. T-31/2011

1. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstaty-
mo 19 straipsnyje nustatyta, jog pareiškėjas turi teisę apskųsti įstaigos veiksmus įstatymų 
nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog nei šioje nuostatoje, nei visame Įstatyme nėra išsamiai 
įvardyti nei konkretūs įstaigos veiksmai, kuriuos pareiškėjas turi teisę apskųsti, nei nėra 
detalizuota tokių veiksmų apskundimo tvarka. 
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2. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (toliau – ir 
ABTĮ), administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš 
administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda inter alia valstybės institucijoms atlie-
kant viešąjį administravimą, ir nesprendžia bylų dėl ginčų, kylančių iš kitokių, ne admi-
nistracinių, teisinių santykių (ABTĮ 3 str. 1 d.). Pabrėžtina, kad suinteresuotų asmenų 
kreipimaisi administraciniuose teismuose nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių yra kilęs 
ginčas. Nesant atsakovo atsisakymo atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, nėra gali-
mas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas teisme, nes iš esmės nėra ginčo, tuo tarpu ABTĮ 3 
straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės vie-
šojo administravimo srityje. Viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio 
aktai, tačiau ne visų jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinimas administraciniuo-
se teismuose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad 
ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimą-
si į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teis-
mą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės 
aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Iš nusistovėjusios LVAT praktikos matyti, 
kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio  
3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priim-
ti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys as-
meniui teisines pasekmes, t.  y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems 
interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, administraciniams teismams priskir-
ta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės 
aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugo-
miems interesams, teisėtumo (2012  m. rugsėjo 28  d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS662-538/2012). 

3. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog administra-
ciniai teismai sprendžia bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir 
veiksmų, kuriais gali būti pažeidžiamos asmenų Teisės gauti informaciją iš valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme įtvirtintos teisės. 

4. Abejonių nekyla dėl to, kad institucijų / įstaigų raštai, kuriais atsisakoma suteikti 
pareiškėjams informaciją, yra nagrinėtini administraciniuose teismuose. Pareiškėjas, ma-
nydamas, kad atsisakymas pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus, turi teisę prašyti teismą 
spręsti šį ginčą, be kita ko, įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, kurie įstatymų priskir-
ti jo, kaip viešojo administravimo subjekto, kompetencijai (žr., pvz., 2015 m. spalio 28 
d. nutartį administracinėje byloje AS-1300-438/2015, 2015 m. liepos 1 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje AS-976-662/2015, 2015 m. birželio 5 d. nutartį administracinėje by-
loje AS-927-438/2015, 2015 m. sausio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-118-
756/2015, 2014 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-1156/2014, 
2014 m. rugsėjo 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-880/2014, 2014 m. rug-
sėjo 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-1041/2014, 2014 m. birželio 18 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. AS858-464/2014, 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. AS492-845/2013, 2013 m. birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A602-882/2013, 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-
537/2012, 2011 m. gruodžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-3594/2011, 
kt.).
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Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-882/2013 teisėjų kolegija nurodė, jog 
institucijos atsakymas, kuriuo ji atsisakė pateikti pareiškėjo siektą gauti informaciją, buvo 
ne informacinio pobūdžio, bet akivaizdžiai neigiamai veikė pareiškėjo teisinį statusą – jis 
negavo prašytos informacijos, todėl teigti, jog jokių pasekmių tai pareiškėjui nesukėlė, nėra 
tikslu. Priešingai – nuspręsta, jog toks atsakovo atsisakymas suteikti pareiškėjui informaciją 
pateko į teisminės kontrolės ribas (ABTĮ 3 str.), juo labiau, jog viešojo administravimo su-
bjektų vykdomas informacijos teikimas yra reglamentuojamas Teisės gauti informaciją iš 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų 
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravi-
mo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 
22 d. nutarimu Nr. 875, todėl turėjo būti nagrinėtinas teisme iš esmės (žr. 2013 m. birželio 
13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-882/2013).

5. Tais atvejais, kai pareiškėjui neatsisakoma suteikti informacijos, t. y. kai ji 
yra suteikiama, tačiau pareiškėjo netenkina gautos informacijos išsamumas ir jis sie-
kia tokį institucijos / įstaigos atsakymą ginčyti teisme, LVAT praktikoje pripažįsta-
ma, jog  toks institucijos / įstaigos raštas, patenka į administracinių teismų kom-
petencijos sritį (ABTĮ 3 str. 1 d.); toks raštas nelaikytinas informacinio pobūdžio 
raštu, nesukuriančiu pareiškėjui jokių teisinių pasekmių ir negalinčiu būti adminis-
tracinės bylos nagrinėjimo dalyku (žr., pvz., 2014  m. lapkričio 27 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A502-1940/2014, 2012  m. rugsėjo 28  d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. AS662-538/2012, 2007  m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. AS14-452/2007, kt.). LVAT yra nurodęs, jog tokiais atvejais skundžiamo atsakymo 
teisėtumas ir pagrįstumas iš esmės vertintinas suteiktos informacijos išsamumo, tikslu-
mo, teisėtumo ir objektyvumo aspektais (Įstatymo 4 str.) (2012 m. rugsėjo 28 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS662-538/2012). Institucijos raštas, kuriuo iš dalies buvo su-
teikta informacija ir iš dalies buvo atsisakyta teikti informaciją, taip pat pripažintas tin-
kamu administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (žr. 2011 m. gruodžio 9 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. AS822-678/2011).

5.1. Kita vertus, kai nekyla abejonių dėl iš institucijos gauto rašto išsamumo, tokie 
raštai administracinių teismų praktikoje pripažįstami nesukeliantys pareiškėjui teisinių 
pasekmių. Administracinėje byloje Nr. A-1352-858/2015 teisėjų kolegija, nustačiusi, jog 
pareiškėja jai pateikto atsakymo neginčijo tuo aspektu, kad jai buvo pateikta neišsami in-
formacija ar kitu aspektu buvo pažeisti jos teikimą reglamentuojantys teisės aktai, spren-
dė, jog ginčijamas raštas pats savaime kokių nors teisinių pasekmių pareiškėjai nesukelia. 
Atkreiptinas dėmesys, jog šioje byloje teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėja skunde iš 
esmės nekėlė klausimo dėl rašte išdėstytų aplinkybių, susijusių su nuosavybės teisių at-
kūrimu, neteisėtumo, nepagrįstumo, o iš esmės nesutiko su paties nuosavybės teisių at-
kūrimo sprendimo nepriėmimu ir šių veiksmų vilkinimu (žr. 2015 m. spalio 1 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A-1352-858/2015).

5.2. Panašiai administracinių teismų praktikoje vertinami atvejai, kai pareiškėjas 
nebuvo kreipęsis į instituciją, siekdamas gauti tam tikrą informaciją. Administracinėje 
byloje Nr. AS556-580/2013 taip pat daryta išvada, jog atsakovo raštas nesukelia pareiš-
kėjui jokių teisinių pasekmių, tačiau šioje byloje buvo nustatyta, kad ginčijamas raštas 
nebuvo atsakymas į kurį nors pareiškėjo prašymą, t. y. juo nebuvo atsisakyta pareiškėjui 
pateikti informaciją pagal konkretų pareiškėjo prašymą (žr. 2013  m. liepos 3 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS556-580/2013). 
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6. Dėl rašto, kuriuo institucija persiunčia prašymą nagrinėti kitai institucijai, ap-
skundimo administraciniam teismui kiekvienu atveju sprendžiama atsižvelgus į indivi-
dualias bylos aplinkybes.

6.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-2025/2013 teisėjų kolegi-
ja sprendė, jog institucijos raštas, kuriuo pareiškėjo prašymas persiųstas nagrinėti kitai 
institucijai, apie tai informuojant pareiškėją (pareiškėjas ginčijo tokį persiuntimą kaip 
neteisėtą), pareiškėjui jokių pasekmių nesukėlė, jam nebuvo nustatyti įpareigojimai ar 
draudimai. Šiuo raštu viešojo administravimo procedūra nebuvo baigta. Konstatuota, 
kad toks raštas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o byla, kurioje ginčijamas toks do-
kumentas, nenagrinėtina teismų (žr. 2014 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A525-2025/2013). 

6.2. Tuo metu administracinėje byloje Nr. AS822-724/2012, kurioje taip pat kilo 
klausimas, ar raštas, kuriuo pareiškėjas informuotas, kad jo prašymas pagal kompetenciją 
persiųstas kitam subjektui, nagrinėtinas teisme, buvo įvertintos išskirtinės bylos aplinky-
bės. Atkreiptinas dėmesys, kad teisėjų kolegijai kilo rimtų abejonių, ar subjektas, kuriam 
persiųstas pareiškėjo prašymas, yra tinkamas (prašymas persiųstas AB „Lietuvos energi-
ja“). Taigi šioje byloje teisėjų kolegija nurodė, jog negalėtų susidaryti tokia situacija, kai 
pareiškėjas neturėtų teisės skųsti minėto atsakovo veikimo (neveikimo), kuris galbūt 
prieštarauja Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įsta-
tymo ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms ir galbūt pažeidžia pareiškėjo tei-
ses, nustatytas minėtuose teisės aktuose (žr. 2012 m. spalio 12 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. AS822-724/2012). 

7. Taip pat pažymėtina, jog pagal LVAT praktiką teismas sprendžia ginčus tik dėl in-
formacijos teikimo pačiam prašančiam asmeniui. Asmens skundo reikalavimas įpareigo-
ti atsakovą pateikti informaciją kitam subjektui nenagrinėtinas administraciniame teisme. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-1940/2014 ginčas kilo inter alia dėl policijos 
komisariato atsisakymo baudžiamąją bylą nagrinėjančiam teismui pateikti pareiškėjo prašo-
mus dokumentus ir medžiagą. Dėl šio pareiškėjo prašymo teisėjų kolegija nurodė, jog admi-
nistracinis teismas neturi įgaliojimų veikti baudžiamajame procese bei spręsti kokius nors su 
šiuo procesu susijusius klausimus (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 ir 16 str.), administracinis teismas ne-
sprendžia dėl atsisakymo suteikti informaciją (duomenis) baudžiamąją bylą nagrinėjančiam 
teismui pagrįstumo, be to, administracinio teismo kompetencijai nėra priskirta įpareigoti 
atsakovą tokią informaciją pateikti. Teisėjų kolegija sprendė, jog buvo pagrindas nutrauk-
ti administracinės bylos dalį dėl policijos komisariato atsisakymo pateikti teismui pareiškė-
jo prašomus duomenis, susijusius su baudžiamąją byla. Teisėjų kolegija iš esmės išnagrinėjo 
tik pareiškėjo skundo dalį dėl atsakovo atsisakymo suteikti informaciją pačiam pareiškėjui  
(žr. 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1940/2014).

8. Kalbant apie teisminės patikros apimtį, pažymėtina administracinė byla  
Nr. A-97-261/2015. Šioje byloje teisėjų kolegija, nustačiusi, kad atsakovas pateikė ne visą 
informaciją, konstatavo, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovo teikiami paaiškinimai negali 
papildyti atsakymų turinio, o gali tik paaiškinti aplinkybes, kurios nurodytos atsakymuo-
se, nes yra vertinamas faktas, ar į pareiškėjo prašymus buvo tinkamai atsakyta iki teismi-
nio ginčo, o ne teisminio nagrinėjimo metu teikiamais paaiškinimais. Yra reikšmingi tokie 
paaiškinimai, kuriais grindžiamas informacijos, nurodytos atsakymuose, pagrįstumas, ta-
čiau negali būti teikiama nauja informacija, kurios nėra atsakovo atsakymuose į prašymus  
(žr. 2015 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-97-261/2015).
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8.1. Iš LVAT praktikos matyti, jog vėlesnis prašomos informacijos pateikimas (by-
los nagrinėjimo teisme metu) sudaro pagrindą atmesti pareiškėjo skundą dėl informacijos 
pateikimo (žr. 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2660/2012,  
2009 m. lapkričio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-961/2009, 2007 m. rugsėjo 
28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A17-466/2007). Pavyzdžiui, administracinėje bylo-
je Nr. A520-2660/2012 konstatuota, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė suteikti pareiškėjams 
informaciją, tačiau nustačius, jog vėlesniu raštu informacija buvo pateikta, daryta išvada, 
kad pareiškėjų reikalavimas įvykdytas ir kad buvo pagrindas atmesti pareiškėjų skundo dalį 
dėl reikalavimo panaikinti atsakovo atsakymą (žr. 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A520-2660/2012).

Su bylų teismingumu susiję aspektai

9. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, administraciniai teismai spren-
džia viešojo administravimo srities ginčus, t. y. ginčus, kylančius iš administracinių tei-
sinių santykių, kurie atsiranda inter alia valstybės institucijoms atliekant viešąjį adminis-
travimą, ir nesprendžia bylų dėl ginčų, kylančių iš kitokių, ne administracinių, teisinių 
santykių (ABTĮ 3 str. 1 d.).

10. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompe-
tencijos ir administracinio teismo spręsti (toliau – ir Specialioji teisėjų kolegija) nagri-
nėjo ne vieną rūšinio teismingumo klausimą, spręsdama dėl įvairių subjektų atsisakymo 
suteikti pareiškėjų prašomą informaciją. Pastebėtina, kad pagrindinis kriterijus, pagal 
kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompe-
tencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis:

10.1. Antai teismingumo byloje Nr. T-8/2006 ginčas dėl turtinės ir neturtinės ža-
los, kuri atsirado dėl neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų, atsisakius ieškovei išduoti 
pareiškimo nuorašą, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje, atlygini-
mo pripažintas teismingu administraciniam teismui. Specialioji teisėjų kolegija sprendė, 
jog ieškovės prašoma iš atsakovo priteisti žala, kuri, ieškovės teigimu, jai padaryta atsa-
kovo pareigūno veiksmais, atsisakius pateikti informaciją, susijusią su jos asmeniu, pagal 
ieškinio turinį bei esmę, buvo kildinama būtent iš atsakovo – kaip viešojo administravi-
mo subjekto veiklos viešojo administravimo srityje, bet ne kaip ikiteisminio tyrimo įstai-
gos pareigūno veiksmų. Daryta išvada, jog aptariamoji byla patenka į ABTĮ 15 straipsnio 
1 dalies 3 punkte nurodytų ginčų kategoriją, kurie priskirtini nagrinėti administraci-
niams teismams (2006 m. vasario 10 d. nutartis byloje A. B. prieš Kauno miesto vyriausią-
jį policijos komisariatą, T-8/2006).

11. Sprendžiant, ar byla teisminga administraciniams teismams, be kita ko, nagri-
nėjamas ir prašomos suteikti informacijos pobūdis:

11.1. Teismingumo byloje Nr. T-60/2013 pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Lietuvos kompozitorių sąjungą 
pareiškėjui suteikti informaciją, rėmėsi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savival-
dybių institucijų ir įstaigų įstatymu. Vilniaus apygardos administracinis teismas krei-
pėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klau-
simą. Specialioji teisėjų kolegija nustatė, jog Lietuvos kompozitorių sąjunga yra ribotos 
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Savo 
veiklą Lietuvos kompozitorių sąjunga grindžia Konstitucija, CK, Lietuvos Respublikos 
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asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų sta-
tuso įstatymu bei kitais teisės aktais. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 12 punkte nustatyta, kad 
administraciniam teismui priskiriama nagrinėti bylas, kuomet ginčijama visuomeninių 
organizacijų, bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų ben-
dro pobūdžio aktų teisėtumas. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog pareiškėjas, pa-
duodamas skundą, siekė įgyvendinti savo, kaip Lietuvos kompozitorių sąjungos Tarybos 
nario, teisę susipažinti su informacija apie asociacijos veiklą. Konstatuota, kad keliamo 
ginčo nagrinėjimas susijęs su CK, Asociacijų įstatymo normų taikymu, be to, sprendžiant 
ginčą turės būti vertinamas asociacijos pirmininkės atsisakymo suteikti atitinkamą infor-
maciją pagrįstumas ir teisėtumas. Pažymėta, kad juridinių asmenų organų kompetenci-
ja, funkcijos, juridinių asmenų organų sprendimai yra civilinės teisės reguliavimo dalyku 
(CK 2.81, 2.82 str.), o šioje srityje kylantys ginčai nagrinėtini bendrosios kompetencijos 
teisme. Nustatyta, jog byloje nėra keliama jokių reikalavimų dėl Lietuvos kompozitorių 
sąjungos bendro pobūdžio aktų ir keliamas ginčas nepatenka į ABTĮ 15 straipsnio 1 da-
lies 12 punkte numatytą ginčų kategoriją. Šiomis aplinkybėmis konstatuota, jog byla teis-
minga bendrosios kompetencijos teismui (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. ge-
gužės 21 d. nutartį byloje F. B. prieš Lietuvos kompozitorių sąjungą, T-60/2013).

12. Ko gero, daugiausia neaiškumų teismų praktikoje kyla dėl rūšinio teismin-
gumo, sprendžiant dėl pareiškėjų teisės gauti informaciją iš sveikatos priežiūros įstaigų. 
Specialioji teismingumo kolegija ne kartą yra pažymėjusi, kad šio pobūdžio ginčai nagri-
nėtini bendrosios kompetencijos teismuose:

12.1. Pareiškėjas ginčijo atsakovo VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro sprendimus ir siekė, kad VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras iš naujo 
atsakytų į pareiškėjo prašymus ir skundus dėl jo medicininiuose dokumentuose pada-
rytų įrašų apie jo sveikatos būklę panaikinimo, pakeitimo, papildymo, dėl informacijos 
apie pareiškėjo sveikatos būklę teikimo tretiesiems asmenims, dėl informacijos teikimo 
pareiškėjui ir kt. Konstatuota, jog ginčas šiuo atveju kyla tarp pareiškėjo kaip paciento 
ir sveikatos priežiūros įstaigos bei yra susijęs su atsakovo teikiamomis sveikatos priežiū-
ros paslaugomis, kurios yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Atsakovas, atsakydamas 
į minėtus pareiškėjo prašymus bei skundus, veikė ne viešojo administravimo, bet privati-
nės teisės reglamentuojamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo teisinių santykių srity-
je. Todėl keliamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtinas bendrosios kom-
petencijos teisme (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį byloje 
V. J. prieš VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centrą, T-111/2014).

12.2. Specialioji teisėjų kolegija pripažino bylą teisminga bendrosios kompeten-
cijos teismui, kai pareiškėjas skundė atsakovo (viešosios įstaigos, teikiančios asmens  
sveikatos priežiūros paslaugas) atsisakymą suteikti informaciją apie jo vaiką. Nustatyta, 
jog pareiškėjas iš esmės siekė įgyvendinti įstatymo suteiktą gyvenančio su vaiku skyrium 
tėvo teisę gauti informaciją apie vaiką iš gydymo įstaigos. Pareiškėjas reikalavimą kėlė iš 
šeimos santykių, kurie yra civilinės teisės reglamentavimo dalykas. Be to, atsakovas (vie-
šoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas), atsisakydamas suteikti pra-
šomą informaciją, nevykdė viešojo ar vidaus administravimo funkcijų, apibrėžtų Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 3 dalyse bei ABTĮ 2 straipsnio 1, 2 dalyse  
(žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 8 d. nutartį byloje M. N. prieš viešąja 
įstaigą Kauno Šilainių polikliniką, T-86/2006).
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12.3. Teismingumą bendrosios kompetencijos teismui Specialioji teisėjų kolegi-
ja pripažino ir byloje, kurioje pareiškėjos reikalavimas buvo kilęs dėl sveikatos priežiū-
ros paslaugų teikimo, t. y. informacijos pacientei apie jos sveikatos būklę nesuteikimo. 
Konstatuota, jog kadangi paslaugų teikimas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas ir 
negali būti laikomas nei viešuoju, nei vidaus administravimu, ginčai, kylantys tarp paci-
ento ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ar 
neteikimo, būdami civilinio teisinio pobūdžio, yra teismingi bendrosios kompetencijos 
teismui (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 9 d. nutartį byloje N. D. prieš  
VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikas, T-77/2006).

13. Tai, kad skundžiami biudžetinės įstaigos veiksmai, taip pat nereiškia, jog kilęs 
ginčas nagrinėtinas administraciniuose teismuose. Kaip minėta, administraciniuose teis-
muose nagrinėtini tik tokie ginčai dėl valstybės ar savivaldybės veiksmų (neveikimo), ku-
rie siejami su viešuoju administravimu (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. lapkri-
čio 2 d. nutartį byloje L. Ž. prieš Kupiškio pensionatą, T-79/2009):

13.1. Byla, kurioje pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservato-
riją su prašymu pateikti informaciją, pripažinta teisminga bendrosios kompetencijos 
teismui. Specialioji teisėjų kolegija nustatė, jog Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatori-
ja yra bendrojo lavinimo mokykla, teisinė forma – biudžetinė įstaiga (Klaipėdos Stasio 
Šimkaus konservatorijos nuostatų 4 p., 8 p.). Konservatorijos paskirtis – bendrasis ug-
dymas, muzikinis ugdymas, meninis ugdymas, neformalus švietimas (Klaipėdos Stasio 
Šimkaus konservatorijos nuostatų 10 p.). Pagrindinė konservatorijos veiklos sritis – švie-
timas, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis mokymas (Klaipėdos Stasio Šimkaus konser-
vatorijos nuostatų 14 p.). Daryta išvada, jog Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 
veikla yra susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, o ne viešojo administravimo įgaliojimų 
vykdymu, todėl Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija nelaikytina viešojo administra-
vimo subjektu. Be to, nagrinėtu atveju pareiškėjas Lietuvos švietimo darbuotojų profesi-
nės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimas ginčijo Klaipėdos 
Stasio Šimkaus konservatorijos atsisakymą pateikti informaciją apie pedagogams skirtų 
valandų tarifikaciją, t. y. duomenis apie mokytojų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikaci-
nę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir kitus duomenis, kurių reikia darbo užmokesčiui 
apskaičiuoti. Konstatuota, kad ginčas yra kilęs tarp darbuotojų atstovo ir darbdavio bei 
yra susijęs su darbo teisiniais santykiais, o ginčai, kylantys iš darbo teisinių santykių, yra 
priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos  
2013 m. gegužės 21 d. nutartį byloje Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos 
Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimas prieš Klaipėdos Stasio Šimkaus 
konservatoriją, T-56/2013).

13.2. Analogiškai teismingumo klausimas išspręstas ir byloje, kurioje buvo kreip-
tasi į Vilniaus Gedimino technikos universitetą dėl informacijos suteikimo. Specialioji 
teisėjų kolegija nurodė, kad universiteto vykdoma veikla yra susijusi ne su viešojo ar 
vidaus administravimo įgaliojimų vykdymu, tačiau su viešųjų paslaugų teikimu, to-
dėl universitetas nelaikytinas viešojo administravimo subjektu. Be to, nagrinėtoje bylo-
je atsižvelgta į tą aplinkybę, jog ieškovo keltas ginčas buvo susijęs su atsakovo įsakymu 
dėl darbo sutarties nutraukimo, taigi su darbo teisiniais santykiais, o ginčai, kylantys iš 
darbo teisinių santykių, yra priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams. 
Konstatuota, jog byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme (žr. Specialiosios  
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teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 9 d. nutartį byloje K. S. prieš Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetą, T-8/2010).

13.3. Kitoje byloje buvo sprendžiamas bylos rūšinio teismingumo klausimas, kai 
kreiptasi į Viešąją įstaigą „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – ir LRT). 
Ieškovas prašė panaikinti dalį LRT tarybos protokolo, kuriuo įtvirtintas LRT tarybos 
sprendimas netenkinti ieškovo prašymo dėl informacijos jam pateikimo. Pažymėta, jog 
LRT taryba yra LRT, viešosios įstaigos, aukščiausiasis valdymo organas (LRT įstatų 5.1 
p.), kuriam pavedamos visuotinio susirinkimo funkcijos (LRT įstatų 4.2 p.). Pagal LRT 
įstatų 6 skyriuje išdėstytas LRT tarybos funkcijas ir atskaitomybę matyti, kad LRT taryba 
turi plačius įgaliojimus, susijusius su atsakovo veiklos organizavimu ir kontrole. Įvertinus 
LRT įstatų 2 skyriuje nurodytus LRT veiklos tikslus ir rūšis matyti, kad LRT veiklos tiks-
lai iš tiesų yra susiję su viešuoju interesu – LRT savo veikla siekia tinkamai ir kokybiškai 
šviesti bei ugdyti visuomenę, savo tikslams pasiekti yra numatytos veiklos rūšys, kurias 
vykdo LRT (LRT įstatų 2.2 p.). Tačiau atkreiptas dėmesys, kad nors LRT veikla yra su-
sijusi su viešuoju interesu, LRT neturi viešosios valdžios įgaliojimų ir nevykdo viešojo 
administravimo. Vien ta aplinkybė, kad LRT yra viešoji įstaiga, kuri nuosavybės teise 
priklauso valstybei, nereiškia, kad jai yra perduotos viešojo administravimo funkcijos. 
Įvertinus LRT įstatuose nurodytą LRT vykdomą veiklą, daryta išvada, kad LRT nėra vie-
šojo administravimo subjektas, todėl tarp ieškovo ir atsakovo kilęs ginčas turi būti na-
grinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. 
liepos 4 d. nutartį byloje A. R. prieš Viešąją įstaigą „Lietuvos nacionalinis radijas ir televi-
zija“, T-31/2011). 

_________
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2. specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių  
dėl teismingumo apžvalga

(2016 m. sausio–birželio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose

2.1.1. dėl savivaldybės administracijos sprendimo panaikinti išduotą leidimą vežti 
keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais

Pareiškėjas UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ kreipėsi į Kauno apygardos admi-
nistracinį teismą, prašydamas panaikinti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 
sprendimą ir įpareigoti atsakovą sudaryti su pareiškėju keleivių vežimo vietinio regulia-
raus susisiekimo kelių transporto maršrutu sutartį. Paaiškino, kad skundžiamu sprendi-
mu jam buvo pranešta, jog jis neatitinka teisės aktų reikalavimų ir buvo parinktas kaip 
vežėjas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t. y. nerengiant viešo konkurso ir nesuda-
rius sutarties keleivių pervežimui. Remiantis tuo, pareiškėjas buvo informuotas, kad po 
5 mėnesių leidimas, išduotas keleivių pervežimui, bus panaikintas ir skelbiamas viešas 
konkursas.

Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausi-
mą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą.

Ši kolegija pirmiausia priminė, jog Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio  
33 punktas numato, kad keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, len-
gvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas yra savarankiško-
ji (Konstitucijos ir įstatymų nustatyta) savivaldybių funkcija. Savivaldybė, vykdydama 
teisės aktais priskirtas keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo funkcijas, 
veikia viešojo administravimo srityje. Pareiškėjas prašė panaikinti Jurbarko rajono sa-
vivaldybės administracijos sprendimą, kuriame nurodyta, jog atsižvelgiant į tai, jog  
UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ neatitinka reikalavimų, su šia bendrove nėra galimy-
bės tiesiogiai sudaryti viešųjų paslaugų sutartį, o vežėjai turi būti parinkti viešo konkurso 
būdu. Sprendime taip pat pažymėta, kad vežėjai vietiniam maršrutui Jurbarkas–Kaunas 
aptarnauti nebuvo parinkti viešo konkurso tvarka. Šis atsakovo sprendimas priimtas, 
savivaldybei įgyvendinant keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo funkciją. 
Pareiškėjo keltas ginčas iš esmės buvo susijęs su specialių kelių transporto sritį reglamen-
tuojančių teisės aktų nuostatų, reguliuojančių savivaldybių institucijų atliekamos keleivių 
vežimo vietiniais maršrutais organizavimo funkcijos vykdymą, taikymo sritimi. Todėl, 
kaip vertino Specialioji teisėjų kolegija, aptariamame ginče dominavo administraciniai 
teisiniai aspektai, dėl ko jis turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2016 m. 
vasario 9 d. nutartis byloje UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ prieš Jurbarko rajono savi-
valdybės administraciją, T-7/2016).
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2.1.2. dėl techninę apžiūrą atliekančios įmonės ir šių įmonių asociacijos 
įpareigojimo pripažinti kitoje valstybėje atliktą motorinės transporto priemonės 
techninę apžiūrą

Ieškovė ieškinyje, kurį patikslino, prašė įpareigoti atsakovą UAB „Šiaulių techni-
nių apžiūrų centras“ pripažinti Ispanijoje atliktą jai priklausančio automobilio privalo-
mąją techninę apžiūrą ir išduoti Lietuvoje galiojančius techninės apžiūros dokumentus, 
įpareigoti atsakovą Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją „Transeksta“ įtraukti 
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A. į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asoci-
acijos „Transeksta“ puslapyje EEE šalių privalomos techninės apžiūros įstaigų sąrašą, ku-
riose atlikta techninė apžiūra pripažįstama Lietuvos Respublikoje.

Šiaulių apylinkės teismui iškilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, todėl jis 
nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios 
kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti.

Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atri-
bojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra 
teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis. Ginčo atveju privalomo-
sios techninės apžiūros ir ją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja 
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atli-
kimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės ap-
žiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas susisiekimo ministro 2015 m. 
liepos 3 d. įsakymu Nr. 3-287(1.5 E), pagal kurį atsakovams suteikta teisė vykdyti veiklą, 
susijusią su privalomosios techninės apžiūros atlikimu bei Europos ekonominės erdvės 
šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimu. Iš to darytina išvada, kad 
atsakovų veikla atliekant privalomąją techninę apžiūrą, išduodant privalomosios techni-
nės apžiūros dokumentus bei pripažįstant Europos ekonominės erdvės šalyse atliktą pri-
valomosios techninės apžiūrą patenka į administracinių sprendimų bei administracinių 
paslaugų sritį. Dėl šios priežasties Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad ginčas kilo iš 
administracinių teisinių santykių, todėl turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teis-
me (2016 m. kovo 4 d. nutartis byloje A. B. prieš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asoci-
aciją „Transeksta“ ir UAB „Šiaulių techninių apžiūrų centras“, T-23/2016).

2.1.3. dėl reikalavimo priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo patirtą žalą, 
atsiradusią dėl socialinio draudimo išmokų, mokėtų neteisėtai iš darbo atleistam 
darbuotojui

Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius kreipė-
si į teismą, prašydamas iš atsakovo VĮ „Raseinių socialinių paslaugų centras“ priteisti 
709,16 Eur žalos atlyginimą. Ieškinyje buvo nurodyta, kad žala susideda iš 650,17 Eur ne-
darbo socialinio draudimo išmokos permokos, kuri susidarė dėl duomenų apdraustųjų 
valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo įmokų registro duo-
menų bazėje tikslinimo pagal atsakovo pateiktus elektroninius prašymus už praeitą laiką 
ir neteisėtai išmokėtos išmokos D. Ž., kurią atsakovas atleido iš darbo neteisėtai, teismas 
grąžino į darbą, todėl permoka susidarė dėl atsakovo kaltės – dėl nepagrįsto atleidimo iš 
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darbo. Kitą žalos dalį sudaro 58,99 Eur ligos pašalpos permoka, susidariusi dėl draudžia-
mųjų pajamų, taikytų apskaičiuojant neteisėtai atleistai D. Ž. ligos pašalpą. Ieškovo teigi-
mu, permoka susidarė dėl neteisėto D. Ž. atleidimo iš darbo, dėl to kaltas atsakovas, todėl 
jis turi žalą atlyginti.

Raseinių rajono apylinkės teismui iškilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, 
tad teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp 
bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti.

Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad socialinio draudimo išmo-
kų skyrimas ir mokėjimas yra viešosios teisės reglamentavimo sritis. Valstybinio sociali-
nio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, administruodamas išmokų mokėjimą, 
vykdo jam teisės aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Ginčai dėl socialinio 
draudimo išmokų permokos grąžinimo savo esme yra administracinio teisinio pobūdžio 
ir teismingi administraciniam teismui (2016 m. kovo 21 d. nutartis byloje Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius prieš VĮ „Raseinių socialinių paslaugų  
centras“, T-26/2016).

2.1.4. dėl Viešųjų pirkimų tarnybos išvados dėl viešųjų pirkimų procedūrų 
vykdymo, pateiktų ikiteisminio tyrimo institucijoms

Pareiškėjas Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos tyrimo skyrius kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas 
panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos raštą bei įpareigoti šią tarnybą atlikti konsultacinių 
paslaugų, vykdant pagrindinių Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
projektų įgyvendinimo vertinimą, viešojo pirkimo dokumentų ir viešojo pirkimo–parda-
vimo sutarties bei keturių papildomų pirkimų teisėtumo įvertinimą. Nurodė, jog proku-
ratūra atsakovo prašė įvertinti visų pirkimo dokumentų ir visų pirkimo sutarčių teisė-
tumą, taip pat atsakyti į nurodytus klausimus, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba neatliko 
pirkimo dokumentų ir pirkimo sutarčių teisėtumo vertinimo ir iš esmės neatsakė nė į 
vieną prokuratūros klausimą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, susipažinęs su pareiškėjo prašymu, 
kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą. Teismas pažymėjo, kad minėta vertinimo išvada pareiškėjui reikalinga remtis 
baudžiamajame procese. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba yra institucija, pri-
žiūrinti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų (Viešųjų 
pirkimų įstatymo 8 str. 1 d.). Ši tarnyba yra viešojo administravimo subjektas, vykdantis 
viešąjį administravimą viešųjų pirkimų srityje. Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 
dalies 2 punkte įtvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija – vykdyti šio įstatymo ir kitų 
su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoti, kaip laiko-
masi šių teisės aktų reikalavimų ir sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų įsigyjant reikalingų 
prekių, paslaugų ar darbų ir kaip užtikrinamas tinkamas pirkimų planavimas, pirkimo 
sutarčių vykdymas, taip pat vertinti pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus.

Vadovaudamasis minėtu Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punk-
tu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1S-90 ir 
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2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1S-221 patvirtino Viešųjų pirkimų procedūrų ver-
tinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisykles bei Neplaninių viešojo pirkimo–
pardavimo sutarčių vykdymo vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisykles. 
Remiantis šių taisyklių atitinkamai 28 punktu ir 25.7 punktu, perkančioji organizacija, 
nesutikusi su vertinimo išvada, gali ją apskųsti teismui Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 5 ir 15 straipsniuose nustatyta tvarka. 

Kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, nors aptariamu atveju Viešųjų pirkimų 
tarnybos sprendimą dėl projektų įgyvendinimo ir pirkimų įvertinimo ginčijo ne perkan-
čioji organizacija, o Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos tyrimo skyrius, tačiau ginčyta vertinimo išvada buvo priimta Viešųjų pirkimų 
tarnybai įgyvendinant teisės aktuose nustatytas funkcijas. Ginčas dėl minėtos vertinimo 
išvados iš esmės buvo susijęs su administraciniais teisiniais santykiais, todėl nagrinėti-
nas administraciniame teisme (2016 m. kovo 29 d. nutartis byloje Panevėžio apygardos 
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius prieš Viešųjų pirkimų 
tarnybą, T-20/2016).

2.1.5. dėl žalos, patirtos dėl įkalinimo įstaigoje kalinčio asmens sukčiavimo 
pasinaudojus neteisėtai turimu mobiliuoju telefonu, atlyginimo priteisimo iš 
lietuvos valstybės

Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš 
Lietuvos valstybės, atstovaujamos Alytaus pataisos namų, ir L. K. 289,62 Eur turtinės ža-
los atlyginimą. Nurodė, kad žala atsirado, kai nenustatytas asmuo, paskambinęs telefo-
nu trečiajam asmeniui L. C., išviliojo jos elektroninės bankininkystės PIN generatoriaus 
kodus. Užregistravus L. C. greitųjų kreditų svetainėje, buvo paimtas 289,62 Eur kreditas 
ir pervestas į L. C. asmeninę banko sąskaitą. Tie patys nenustatyti asmenys į L. C. ban-
ko sąskaitą pervestą kredito dalį 289,62 Eur pervedė į atsakovės L.  K. asmeninę banko 
sąskaitą, kuri, žinodama apie atliktą 289,62 Eur pervedimą, šiuos pinigus paėmė iš savo 
asmeninės sąskaitos ir perdavė trečiajam asmeniui. Atliekant ikiteisminį tyrimą nusta-
tyta, kad L. C. skambino asmuo, žalos padarymo metu kalėjęs Alytaus pataisos namuo-
se. Ieškovo teigimu, Alytaus pataisos namų pareigūnai neužtikrino tinkamo Lietuvos 
Respublikos bausmių vykdymo kodekso (1 priedo 6 punktas), teisingumo ministro 
2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, 
nuostatų įgyvendinimo, dėl ko Alytaus pataisos namuose kalintys asmenys galėjo laisvai 
disponuoti jiems draudžiamais daiktais – mobiliaisiais telefonais.

Alytaus rajono apylinkės teismui iškilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, 
tad teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp 
bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti. 

Dėl reikalavimo dalies dėl žalos priteisimo iš Lietuvos valstybės Specialioji teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad ieškovo reikalavimas atlyginti žalą, atsiradusią dėl Alytaus patai-
sos namų neteisėtų veiksmų, pasireiškusių neužtikrinus tinkamo vidaus taisyklių įgyven-
dinimo, patenka į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio reglamentavimo sritį ir laikytinas 
administracinio teisinio pobūdžio. Atitinkamai ginčas dėl šio reikalavimo turėjo būti na-
grinėjamas administraciniame teisme (2016 m. kovo 31 d. nutartis byloje UAB „4finance“ 
prieš L. K. ir Lietuvos valstybę, atstovaujamą Alytaus pataisos namų, T-32/2016).
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2.1.6. dėl žalos priteisimo dėl savivaldybės veiksmų (neveikimo), nulėmusio 
mažesnį komunalinių atliekų patekimą į regioninį sąvartyną

Ieškovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašė iš atsakovo 
Klaipėdos miesto savivaldybės priteisti 52 428,85 Eur skolą ir 6 procentų metines palū-
kanas nuo kreipimosi į teismą iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškinyje nuro-
dė, kad VšĮ „Gargždų švara“, kurios steigėjas yra atsakovas, paskelbė Mišrių komunalinių 
atliekų rūšiavimo ir perdavimo perdirbti ir / ar panaudoti paslaugos viešąjį pirkimą ir su-
darė sutartį su konkurso laimėtoju – UAB „Ekonovus“. Pastarasis, vykdydamas šią sutar-
tį, visas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje po atliekų turėtojų pirminio rūšiavimo 
susidariusias mišrias komunalines atliekas surenka iš konteinerių ir perveža į bendro-
vės teritoriją, kur atlieka antrinį rūšiavimą – atskiria tinkamas perdirbti bei panaudoti, 
o nebetinkamas išveža į regioninį sąvartyną šalinti. Ieškovo vertinimu, tokiais Klaipėdos 
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veiksmais (neveikimu), t. y. kai visos 
mišrios komunalinės atliekos iš konteinerių nėra vežamos į regioninį sąvartyną, pažei-
džiamos teisės aktų nuostatos. Teigė, kad dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriaus neteisėtų veiksmų (neveikimo) labai sumažėjo iš Klaipėdos rajono sa-
vivaldybės į regioninį sąvartyną atvežamų mišrių komunalinių atliekų kiekis. Atsakovas, 
neteisėtai pakeitęs atliekų tvarkymo būdą, 2015 m. nepagrįstai sutaupė 52  428,85 Eur. 
Susidariusį lėšų trūkumą padengė ieškovas iš savo apyvartinių lėšų tam, kad kitos savi-
valdybės nepatirtų finansinių nepatogumų ir būtų užtikrintas regioninės atliekų tvarky-
mo sistemos funkcionavimas.

Klaipėdos apygardos teismui iškilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, tad 
teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp 
bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti. 

Patvirtindama kilusias abejones Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia akcentavo, 
kad ieškovo prašymas priteisti jai žalos atlyginimą iš atsakovo Klaipėdos rajono savival-
dybės administracijos buvo grindžiamas tuo, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, susiju-
sių su atliekų tvarkymu, ieškovas patyrė išlaidų. Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnyje 
nustatyta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas 
jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų 
funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neeg-
zistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Ši 
veikla priskirtina prie veiksmų, atliekamų viešojo administravimo srityje. Kadangi bylas 
dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos fiziniams asmeniui ar organizacijai neteisėtais 
valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar 
neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo nagrinėja administraciniai teismai, 
Specialioji teisėjų kolegija darė išvadą, jog šis ginčas turėjo būti nagrinėjamas adminis-
traciniame teisme (2016 m. gegužės 12 d. nutartis byloje UAB „Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centras“ prieš Klaipėdos rajono savivaldybę, T-44/2016).
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2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose

2.2.1. dėl atsisakymo atlyginti specialiojo liudytojo išlaidas, kurias jis patyrė 
atvykdamas ir dalyvaudamas ikiteisminio tyrimo metu atliktoje apklausoje

Pareiškėjas kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panai-
kinti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštus bei priteisti iš atsakovo 
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 7,24 Eur nakvynės išlaidų. Minėtais 
raštais buvo nutarta pareiškėjui, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Joniškio policijos komisariate apklaustam specialiuoju liudytoju ikiteisminio tyrimo 
metu, kompensuoti jo patirtas kelionės išlaidas, tačiau nekompensuoti nakvynės išlaidų.

Šiaulių apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausi-
mą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą. 

Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, jog pareiškėjas sie-
kė, kad jam būtų kompensuotos visos išlaidos, patirtos dėl vykimo į apklausą Šiaulių aps-
krities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio policijos komisariate. Šis komisariatas, 
priimdamas ginčijamus sprendimus dėl išlaidų ikiteisminio tyrimo metu atlyginimo, vei-
kė kaip ne viešojo administravimo, bet kaip ikiteisminio tyrimo subjektas. Klausimas dėl 
ikiteisminio tyrimo metu liudytojų, nukentėjusiųjų, ekspertų, specialistų ir vertėjų patir-
tų išlaidų atlyginimo yra susijęs su baudžiamojo proceso normomis reglamentuojamais 
teisiniais santykiais. Kadangi administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti 
prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susijusių su 
teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad byla buvo 
teisminga bendrosios kompetencijos teismui (2016 m. sausio 15 d. nutartis byloje R. D. 
prieš Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, T-4/2016).

2.2.2. dėl žalos, patirtos dėl per didelio mokinių skaičiaus mokyklos klasėje, 
atlyginimo

Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami pripa-
žinti, kad Vilniaus „Genio“ pradinė mokykla, priimdama mokinius 2014/2015 mokslo 
metais, nesilaikė klasių komplektavimo reikalavimų, nustatytų Mokyklų, vykdančių for-
maliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, bei priteisti iš atsakovo Vilniaus 
„Genio“ pradinės mokyklos pareiškėjams neturtinės žalos atlyginimą. Pareiškėjai nuro-
dė, kad V. S. dukra E. S. 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo priimta mokytis į Vilniaus „Genio“ 
pradinės mokyklos pirmą klasę. Klasėje mokosi 34 vaikai. Su mokykla sudarytos sutar-
ties 1.1 punkte mokykla įsipareigojo ugdymo procesą organizuoti vadovaudamasi ga-
liojančiais teisės aktais, tačiau šį įsipareigojimą atsakovas pažeidė – mokykloje ugdymas 
organizuojamas perpildytoje klasėje, nesilaikant Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nu-
tarimo Nr. 768, pagal kurį pradinio ugdymo klasėje daugiausia gali mokytis 24 vaikai. 
Taip pat nesivadovauta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 9 d. spren-
dimu Nr.  1-1929 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijoms 
priskirtų gatvių sąrašo tvirtinimo“ ir į mokyklą priimti vaikai, gyvenantys ne mokyklai  
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priskirtoje aptarnauti teritorijoje. Pasak pareiškėjų, neturtinė žala pasireiškė neigiamu 
poveikiu vaiko emocinei ir psichologinei sveikatai bei tuo, jog E. S. nebuvo suteikiamas 
kokybiškas ugdymas, ji neteko galimybės tinkamai vystyti savo gebėjimus. Pareiškėjas V. 
S. taip pat patyrė neturtinę žalą, kadangi atsakovo elgesys jo dukros atžvilgiu pareiškėjui 
sukėlė didelius išgyvenimus ir įtampą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į 
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad ginčai dėl žalos atlyginimo yra civilinio 
pobūdžio ir pagal bendrą taisyklę jie yra priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos 
teismui. Administraciniai teismai nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie 
yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. 
y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, 
atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.). Ginčo atveju pareiškėjai prašė priteisti žalos 
atlyginimą iš Vilniaus „Genio“ pradinės mokyklos. Švietimo įstatymo 2 straipsnio 10 
dalis nustato, kad mokykla yra juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar ki-
tos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, 
kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas. Pagal Švietimo 
įstatymo 43 straipsnio 1 dalį, valstybinė ir savivaldybės mokykla yra viešasis juridinis as-
muo, veikiantis kaip biudžetinė arba viešoji įstaiga. Ji savo veikloje vadovaujasi atitinka-
mai šiuo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu arba Viešųjų įstaigų įsta-
tymu. Pagal to paties straipsnio 3 dalį, mokykla veikia pagal nuostatus, įstatus, statutą, 
mokyklos steigimo sandorį. Vadovaujantis minėtomis įstatymo nuostatomis bei Viešojo 
administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 ir 20 dalyse pateiktais viešojo administravimo bei 
viešųjų paslaugų apibrėžimais, matyti, kad pagrindinė Vilniaus „Genio“ pradinės moky-
klos veikla yra viešųjų paslaugų teikimas. Kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, tei-
sės aktai nesuteikia mokyklai viešojo administravimo įgaliojimų, todėl Vilniaus „Genio“ 
pradinė mokykla nelaikytina viešojo administravimo subjektu. Taigi atsakovo veikla, iš 
kurios pareiškėjai kildino žalos atsiradimą, nebuvo susijusi su viešuoju administravimu, 
todėl ja padarytos žalos atlyginimo klausimas nepatenka į Administracinių bylų teise-
nos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio teismo nagrinė-
jamų ginčų kategoriją. Dėl to ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui. 
(2016 m. balandžio 28 d. nutartis byloje E. S. ir V. S. prieš Vilniaus „Genio“ pradinę moky-
klą, T-21/2016).

2.2.3. dėl asmens įrašymo į nacionalinio verslo konsultantų sąrašą

Pareiškėjas UAB „Talentų namai“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos adminis-
tracinį teismą, prašydamas panaikinti viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ generalinės di-
rektorės įsakymą. Nurodė, kad pateikė prašymą įtraukti jį kaip konsultantą į Nacionalinį 
verslo konsultantų tinklą, tačiau skundžiamu įsakymu pareiškėjas buvo pašalintas iš at-
rankos už melagingai pateiktą informaciją. Pareiškėjo teigimu, jo elgesys turėjo būti ver-
tinamas ne kaip melagingos ar tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimas, o prie-
šingai – siekis patikslinti prašymą paaiškėjus naujoms aplinkybėms. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į 
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
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Patvirtindama šio teismo abejones, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia at-
kreipė dėmesį į tai, jog Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalis nustato, 
kad viešosioms įstaigoms, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vie-
šojo administravimo įgaliojimai gali būti suteikiami tik įstatymais, tiesiogiai taikomu 
Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, 
kai tame teisės akte nurodoma konkreti veikianti ar numatoma steigti viešoji įstaiga (jos 
pavadinimas, prireikus – santykiai su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir 
nustatomas baigtinis konkrečių tokiai viešajai įstaigai suteikiamų viešojo administra-
vimo įgaliojimų sąrašas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus. Pagal to pa-
ties straipsnio 3 dalį, valstybės institucijoms ir įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių 
savininkė ar dalininkė yra valstybė, viešojo administravimo įgaliojimai iki 2016 m. sau-
sio 1 d. gali būti suteikti Vyriausybės nutarimu, priimtu vadovaujantis tiesiogiai taiko-
mu Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, 
nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių narių finansinės paramos Lietuvai 
teikimo mastą, principus ar bendrąsias taisykles. Viešojo administravimo įgaliojimus 
suteikiant tokiu Vyriausybės nutarimu, jame turi būti nurodoma konkreti veikianti ar 
numatoma steigti valstybės institucija ar įstaiga, viešoji įstaiga (jos pavadinimas, prirei-
kus – santykiai su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir nustatomas baigtinis 
konkrečių jai suteikiamų viešojo administravimo įgaliojimų sąrašas.

Ūkio ministras 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio vers-
lo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirti-
nimo“, vadovaudamasis, be kita ko, Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 
patvirtintų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių  
6.30 papunkčiu, pavedė VšĮ „Versli Lietuva“ organizuoti ir atlikti verslo konsultantų at-
ranką pagal su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija suderintą ir VšĮ „Versli Lietuva“ 
generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą procedūrų vadovą (5 p.). Pagal minėto 
Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos 
aprašo 25 punktą, VšĮ „Versli Lietuva“ per 5 dienas nuo VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio 
direktoriaus įsakymo dėl verslo konsultantų ir jų darbuotojų (kai verslo konsultantas yra 
juridinis asmuo) sąrašo patvirtinimo raštu informuoja kandidatus apie priimtą spren-
dimą ir inicijuoja bendradarbiavimo sutarties parengimą ir pasirašymą su VšĮ „Versli 
Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakyme nurodytais verslo konsultantais. 

Nagrinėtu atveju pareiškėjas ginčijo VšĮ „Versli Lietuva“ įsakymą, kuriuo, pareiškė-
jo teigimu, UAB „Talentų namai“ buvo pašalinti iš atrankos į Nacionalinį verslo konsul-
tantų tinklą. Kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, remiantis minėtais teisės aktais, 
VšĮ „Versli Lietuva“ nėra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai ir ši įstaiga nėra vie-
šojo administravimo subjektas. Ginčytas įsakymas priimtas atrankos į Nacionalinį verslo 
konsultantų tinklą proceso metu, kuomet atliekami parengiamieji veiksmai prieš patvir-
tinant verslo konsultantų ir jų darbuotojų (kai verslo konsultantas yra juridinis asmuo) 
sąrašą. Verslo konsultantų įtraukimas į sąrašą yra pagrindas pasirašyti minėtą bendradar-
biavimo sutartį. Todėl šiuo atveju kilęs ginčas buvo susijęs su ikisutartiniais teisiniais san-
tykiais ir nepateko į administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategorijas, numatytas 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje, dėl ko turėjo būti nagrinėjamas 
bendrosios kompetencijos teisme (2016 m. gegužės 23 d. nutartis byloje UAB „Talentų 
namai“ prieš VšĮ „Versli Lietuva“, T-22/2016).
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2.2.4. dėl žalos atlyginimo, nustačius, kad teismo patalpos, kuriose dirbdavo 
asmuo, buvo užterštos gyvsidabriu

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pri-
teisti iš Lietuvos valstybės 16 695,56 Eur turtinės ir 226 000 Eur neturtinės žalos atly-
ginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo 
sprendimo visiško įvykdymo. Skunde paaiškinta, kad Ukmergės rajono savivaldybės 
administracija 2013 m. sausio 17 d. paskelbė ekstremalią padėtį dėl 2012 m. gruodžio 
12 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo pastate aptikto didelio gyvsidabrio kiekio. 
Pareiškėjas nuo 2004 m. rugsėjo 24 d. užsiima advokato praktika, klientams dažniausiai 
atstovauja Ukmergės rajono apylinkės teisme. Gyvsidabrio garų koncentracija teismo 
pastato patalpose, sienų tinke, perdangose bei daiktuose yra labai didelė. Pareiškėjo orga-
nizme rasto gyvsidabrio kiekis viršijo leistiną koncentraciją, dėl apsinuodijimo pareiškėjo 
sveikatos būklė nuo 2003 m. ženkliai blogėjo, pareiškėjui buvo diagnozuoti įvairūs su-
sirgimai. Pareiškėjo manymu, atsakingos institucijos tinkamai neištyrė Ukmergės rajono 
apylinkės teismo patalpų po 2003 m. teisme rasto gyvsidabrio. Be to, neaišku, kodėl po 
2012 m. gruodžio 12 d. teismo pastate rasto gyvsidabrio dar visą savaitę teismas vykdė 
savo veiklą, buvo nagrinėjamos bylos ir jame dirbo teismo darbuotojai, prokurorai bei 
advokatai. Pasak pareiškėjo, atsakingi pareigūnai turėjo imtis priemonių, kad teismo pa-
talpos būtų uždarytos tą pačią dieną.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į 
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėtu atveju pareiškėjo keltas rei-
kalavimas dėl žalos atlyginimo nebuvo grindžiamas Nacionalinės teismų administra-
cijos, kaip viešojo administravimo subjekto, veiksmais. Pareiškėjas iš esmės reikala-
vo atlyginti turtinę žalą, kuri kilo dėl to, kad atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama 
Nacionalinės teismų administracijos, netinkamai vykdė Ukmergės rajono apylinkės teis-
mo pastato priežiūrą. Tokia atsakovo veikla susijusi su daiktinių teisių įgyvendinimu, o 
ne viešuoju administravimu, todėl ja padarytos žalos atlyginimo klausimas nepatenka į 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą admi-
nistracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategoriją bei yra teismingas bendrosios kompe-
tencijos teismui (2016 m. birželio 1 d. nutartis byloje V. G. prieš Lietuvos valstybę, atsto-
vaujamą Nacionalinės teismų administracijos, T-28/2016).

2.2.5. dėl viešojo administravimo subjekto teismui teikiamos išvados dėl asmens 
tinkamumo būti globėju (rūpintoju)

Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Tauragės rajono savival-
dybės administracijos Socialinės paramos skyriaus išvadą ir įpareigoti šį skyrių priimti 
naują išvadą. Jis nurodė, kad Tauragės rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje 
byloje yra pateikęs pareiškimą dėl M. L. globos nustatymo, globos ir turto administra-
toriaus paskyrimo. Minėtoje byloje yra pateikta skundžiama Tauragės rajono savival-
dybės Socialinės paramos skyriaus išvada. Pasak pareiškėjo, išvada yra nemotyvuota ir 
neargumentuota. Iš socialinės paramos skyriaus išvados pareiškėjui neaišku, kaip buvo 
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atliekamas informacijos rinkimas apie jo kandidatūros tinkamumą tapti globėju ir tur-
to administratoriumi, dėl ko sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali ar-
gumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam 
sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Tauragės rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos skyrius, būdamas šališkas, neobjektyvus, nesurin-
kęs pakankamai informacijos ir nekonstatavęs dėl jo kandidatūros tapti globėju ir turto 
administratoriumi, priėmė nemotyvuotą, neteisingą išvadą. Be to, išvada pareiškėjui ne-
buvo pateikta susipažinti iš anksto, kad jis galėtų tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui 
dėl jo paskyrimo globėju ir turto administratoriumi. 

Tauragės rajono apylinkės teismui iškilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, 
tad teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp 
bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti.

Pripažindama šią abejonę nepagrįsta, Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad pa-
gal Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 1 dalį, į šio kodekso reguliavimo sritį patenka ir šei-
mos teisiniai santykiai. Globos (rūpybos) teisiniai santykiai yra šeimos teisės reguliavi-
mo dalykas. Globos (rūpybos) nustatymo, jos panaikinimo, globėjo (rūpintojo) skyrimo, 
globos (rūpybos) organizavimo, globos (rūpybos) priežiūros klausimus reglamentuoja 
Civilinio kodekso nuostatos. Ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjami 
Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Globa ar rūpyba nustatoma ir globėjas ar rū-
pintojas skiriamas dalyvaujant globos ir rūpybos institucijoms. Vadovaujantis Civilinio 
proceso kodekso 506 straipsniu, nustatant globą neveiksniam asmeniui, globos ir rūpy-
bos institucija pateikia teismui išvadą. Taigi, kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, 
nors išvadą apie globėjo paskyrimą priima viešojo administravimo subjektas (šiuo atve-
ju – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius), tačiau jis, 
atlikdamas tokius veiksmus, veikia kaip civilinių teisinių santykių dalyvis. Būtent teisi-
nių santykių pobūdis, o ne teisinio santykio subjekto teisinis statusas lemia ginčo rūšinį 
teismingumą. Atitinkamai, ginčai, kylantys dėl globos (rūpybos) nustatymo, savo teisine 
prigimtimi yra civiliniai, todėl jie turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme 
(2016 m. birželio 13 d. nutartis byloje P. J. prieš Tauragės rajono savivaldybės administra-
cijos Socialinės paramos skyrių, T-60/2016).
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3. europos sąjungos teisingumo teismo  
sprendimų apžvalga

3.1. 2016 m. sausio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje  
Grüne Liga Sachsen e.V. e.a. prieš Freistaat Sachsen  

(c-399/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1992  m. gegužės 21  d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsau-
gos (toliau – ir Buveinių direktyva) 6 straipsnio 2–4 dalių1 išaiškinimo. Šis prašymas pa-
teiktas nagrinėjant Grüne Liga Sachsen eV (gamtos apsaugos asociacija, toliau – Grüne 
Liga Sachsen) ir kt. ir Freistaat Sachsen (Saksonijos federalinė žemė) ginčą dėl planų pa-
tvirtinimo sprendimo, kurį priėmė Freistaat Sachsen institucijos dėl tilto per Elbės upę 
Drezdene (Vokietija) statybos.

prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Vienas svarbiausių Europos Bendrijos bendrų tikslų yra aplinkos kokybės išsau-
gojimas, apsauga ir gerinimas, įskaitant natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugą. 1992  m. gegužės 21  d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos yra pagrindinis visos Europos natūralių buveinių ir 
gyvūnijos bei augalijos apsaugos instrumentas. Šios direktyvos tikslas – skatinti biologi-
nės įvairovės palaikymą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, kultūrinius ir regioni-

1 Šios direktyvos 6 straipsnio 2–4 dalyse nurodyta:
„2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos specialiose saugomose teritorijose išvengti 
natūralių buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo, taip pat rūšių, kurių apsaugai buvo įsteigtos specialios 
saugomos teritorijos, trikdymo, jei toks trikdymas galėtų būti reikšmingas šios direktyvos tikslų atžvilgiu.
3. Bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, 
bet galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti 
atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas [atsižvelgiant į šios teritorijos išsaugojimo tikslus]. 
Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir remiantis 4 dalies nuostatomis, kompetentingos 
nacionalinės institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks 
nagrinėjamos teritorijos vientisumo ir, jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios visuomenės nuomonę.
4. Jei, nepaisant poveikio teritorijai neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, 
šis planas ar projektas vis dėlto privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių priežasčių, tarp jų ir 
socialinio ar ekonominio pobūdžio, neatsižvelgti į visuomenės interesus [dėl įpareigojančių svarbesnio 
viešojo intereso priežasčių, tarp jų ir socialinio ar ekonominio pobūdžio], valstybė narė imasi visų 
kompensacinių priemonių, būtinų bendram Natura 2000 vientisumui apsaugoti. Apie patvirtintas 
kompensacines priemones ji praneša Komisijai.
Kai atitinkamoje teritorijoje yra prioritetinis natūralių buveinių tipas ir (arba) prioritetinė rūšis, 
vieninteliai argumentai, kuriuos galima pateikti, yra argumentai, susiję su žmonių sveikata ar sauga, su 
labai svarbiomis aplinkai palankiomis pasekmėmis arba kitomis, Komisijos nuomone, įpareigojančiomis 
priežastimis neatsižvelgti į visuomenės interesus [įpareigojančiomis svarbesnio viešojo intereso 
priežastimis].“
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nius reikalavimus, todėl ši direktyva prisideda prie bendro subalansuotos plėtros siekio; 
o siekiant išlaikyti biologinę įvairovę, gali tam tikrais atvejais prireikti palaikyti ar netgi 
skatinti žmogaus veiklą. Taigi galima teigti, kad Buveinių direktyva padeda siekti darnaus 
vystymosi, ja siekiama užtikrinti tinkamą rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklę, 
skatinant ar palaikant tinkamas veiklas. Tačiau kartu direktyvoje pabrėžiama, kad būtina 
tinkamai įvertinti bet kurį planą ar programą, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį esa-
mos ar ateityje numatytos įsteigti saugomos teritorijos apsaugos tikslams.

Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje ši direktyva įgyvendinta ne viename tei-
sės akte, t. y. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos te-
ritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatyme ir kt. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą tiek teritorijų plana-
vimo procese, tiek planuojant ūkinę veiklą didelis dėmesys turi būti skiriamas saugomų 
teritorijų apsaugai bei jų tvarkymo organizavimui. Pavyzdžiui, Planuojamos ūkinės vei-
klos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta, jog poveikio aplinkai vertinimas yra 
atliekamas, kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir institucija, atsakinga už saugomų terito-
rijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, 
kad šis poveikis gali būti reikšmingas (3 str. 2 d. 3 p.).

Pažymėtina, jog Lietuvos administraciniai teismai kasmet išnagrinėja nemažai 
bylų, susijusių su poveikio aplinkai vertinimu, siekiant įgyvendinti (įgyvendinant) įvai-
raus pobūdžio ūkinės veiklos planus ar projektus. 

Aptariamas prejudicinis sprendimas priimtas byloje, kurioje ginčas kilo dėl pro-
jekto teritorijoje, įtrauktoje į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą po statybos leidimo tam 
projektui išdavimo, ex-post peržiūros poveikio tai teritorijai aspektu. Nors šios bylos 
aplinkybės yra specifinės (turint omeny, kad nacionaliniai teismai nustatė, jog ankstes-
ni vertinimai buvo ydingi), tačiau ši byla patvirtino valstybės narės įsipareigojimus pa-
gal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį. Ši byla suteikė tam tikrų įžvalgų dėl valdžios 
institucijų įsipareigojimų, joms atliekant savo funkcijas, laikytis Buveinių direktyvos  
6 straipsnio 2 dalies, kai yra saugomų Europos teritorijų objektų pabloginimo ar trikdy-
mo grėsmė. 

Šiame prejudiciniame sprendime analizuota pareiga atlikti vėlesnę projekto per-
žiūrą, nepaisant to, kad buvo išduotas galiojantis statybos leidimas ir šis projektas iš ti-
krųjų buvo įgyvendintas bei užbaigtas. Prejudicinis sprendimas patvirtina ankstesnę 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, kad vėlesnė peržiūra privalo atitikti jai 
keliamus reikalavimus pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį ir kad peržiūrint turi 
būti įvertinama pabloginimo ar trikdymo grėsmė, kuri gali būti reikšminga Buveinių di-
rektyvos 6 straipsnio 2 dalies prasme, įskaitant grėsmę, kilusią dėl to, kad planas ar pro-
jektas buvo įgyvendintas. 

Šiame prejudiciniame sprendime daugiausiai dėmesio skiriama egzistuojantiems 
planams ar projektams, kurių ankstesnis vertinimas buvo nepakankamas ar netinkamas, 
arba kai įsteigiama nauja saugoma teritorija. Tokiomis aplinkybėmis ankstesnių vertini-
mų tinkamumą gali tekti persvarstyti ir peržiūrėti, ypač tais atvejais, kai kyla reikalavimai 
pagal Buveinių direktyvos nuostatas ir kai yra kilusi grėsmė saugomų Europos teritorijų 
objektams. 
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Byloje susiklostė šios faktinės aplinkybės: 2004 m. vasario 25 d. vyriausybės pre-
zidiumas Drezdene, dabartinis federalinės žemės direktoratas Drezdene, kuris yra ins-
titucija atsakovė pagrindinėje byloje, patvirtino kelio tilto, kertančio pievas išilgai Elbės 
upės krantų ir Elbės upę Drezdeno miesto centrinėje dalyje, statybos planą. Minėto plano 
patvirtinimo sprendimas, kuris buvo vykdytinas nedelsiant, grįstas 2003 m. sausio mėn. 
atliktu poveikio florai, faunai ir buveinėms tyrimu, susijusiu su minėto tilto statybos pro-
jekto poveikiu atsižvelgiant į teritorijos „Elbės slėnis tarp Schöna ir Mühlberg“ apsaugos 
ir išsaugojimo tikslus. Atlikdama šį tyrimą, per kurį buvo nustatyta, kad pagrindinėje 
byloje nagrinėjamas statybos projektas neturi reikšmingo ar nuolatinio neigiamo povei-
kio minėtai teritorijai atsižvelgiant į jos apsaugos tikslus, kompetentinga institucija sie-
kė remtis Buveinių direktyvos 6  straipsnio 3 ir 4  dalių reikalavimais. Tačiau, remiantis 
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo informacija, minėtas tyrimas 
neatitiko nurodytų reikalavimų, o buvo tik preliminarus rizikos vertinimas. 2004 m. ba-
landžio 15 d. Grüne Liga Sachsen, kreiptis į teismą teisę turinti gamtos apsaugos asocia-
cija, pateikė skundą dėl 2004 m. vasario 25 d. plano patvirtinimo sprendimo panaikini-
mo, kuris pagal teisinį reguliavimą neturėjo stabdomojo poveikio. Kartu su šiuo skundu 
Grüne Liga Sachsen pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, siekda-
ma užkirsti kelią statybos darbų pradžiai. 2004 m. gruodžio mėn. Komisija įtraukė Elbės 
slėnio tarp Schöna ir Mühlberg teritoriją kaip Bendrijos svarbos teritoriją (toliau – ir 
BST) į Buveinių direktyvos 4 straipsnyje numatytą sąrašą. 2006 m. spalio 19 d. nutarimu 
vyriausybės prezidiumas Drezdene pripažino minėtą teritoriją, išskyrus dalį pievų prie 
Elbės upės Drezdeno miesto centrinėje dalyje, specialia paukščių ar jų buveinių apsaugos 
teritorija. Kelio tilto darbai prasidėjo 2007 m. lapkričio mėn., po to, kai 2007 m. lapkri-
čio 12 d. sprendimu Vyriausiasis Saksonijos žemės administracinis teismas galutinai at-
metė Grüne Liga Sachsen pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. 
2008 m. spalio 14 d. papildomu ir iš dalies keičiančiu sprendimu federalinės žemės direk-
toratas Drezdene iš naujo atliko ribotą poveikio, kurį sukelia pagrindinėje byloje nagri-
nėjamas projektas, vertinimą, kurio tikslas buvo patikrinti, pirma, ar šis projektas galėjo 
reikšmingai paveikti atitinkamą teritoriją, kaip tai suprantama pagal Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 3 dalį, ir, antra, ar buvo įvykdytos to paties straipsnio 4 dalyje nustatytos iš-
imties taikymo sąlygos, kiek tai susiję su nustatytu neigiamu poveikiu tam tikroms buvei-
nėms ir rūšims. Šis vertinimas lėmė tai, kad minėtas projektas buvo patvirtintas šios di-
rektyvos 6 straipsnio 4 dalyje numatyta išimties tvarka, nustačius papildomų priemonių. 
2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Vyriausiasis Saksonijos federalinės žemės administ-
racinis teismas atmetė 2004 m. balandžio 15 d. Grüne Liga Sachsen pateiktą skundą dėl 
panaikinimo. Minėta asociacija su kasaciniu skundu kreipėsi į Federalinį administracinį 
teismą. 2013 m. minėto tilto statybos darbai buvo užbaigti. Eismas per jį buvo atidarytas 
tais pačiais metais.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės manė, kad prieš 
priimant sprendimą jo nagrinėjamoje byloje būtina atsakyti į klausimą, kokiomis sąly-
gomis turi būti atliekama projekto, patvirtinto prieš įtraukiant atitinkamą teritoriją į BST 
sąrašą, poveikio teritorijai ex-post peržiūra pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, 
taigi – kokie kriterijai turi būti taikomi. 
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Dėl kompetentingų institucijų pareigos atlikti jau patvirtinto plano ar projekto gali-
mo poveikio teritorijai, įtrauktai į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą, ex-post peržiūrą prieš 
pradedant jį vykdyti

Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš es-
mės siekė išsiaiškinti, ar Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, 
kad tiesiogiai nesusijusio arba nebūtino teritorijai tvarkyti plano ar projekto, kuris buvo 
patvirtintas atlikus šios direktyvos 6  straipsnio 3  dalyje nustatytų reikalavimų neatitin-
kantį tyrimą ir prieš įtraukiant nagrinėjamą teritoriją į BST sąrašą, atveju kompetentin-
gos institucijos turi atlikti jo galimo poveikio šiai teritorijai ex-post peržiūrą prieš prade-
dant jį vykdyti.

Teismas nurodė, jog atsakant į klausimą reikia patikrinti, pirma, ar Buveinių direk-
tyvos 6 straipsnio 2 dalis taikytina pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms. Antra, bū-
tina išnagrinėti, ar remiantis šia nuostata galima įpareigoti atlikti tokio projekto, kaip na-
grinėjamasis pagrindinėje byloje, galimo poveikio atitinkamai teritorijai ex-post peržiūrą.

Pažymėta, jog pagal Buveinių direktyvos 4  straipsnio 5  dalį, kaip ją aiškina 
Teisingumo Teismas, šios direktyvos 6  straipsnio 2–4  dalyse numatytos apsaugos prie-
monės taikomos tik teritorijoms, kurios pagal minėtos direktyvos 4  straipsnio 2  dalies 
trečią pastraipą įtrauktos į atrinktų BST sąrašą, tvirtinamą Komisijos tos pačios direkty-
vos 21 straipsnyje nustatyta tvarka (Sprendimo Dragaggi ir kt., C-117/03, EU:C:2005:16, 
25  punktas ir Sprendimo Bund Naturschutz in Bayern ir  kt., C-244/05, EU:C:2006:579, 
36 punktas). Tačiau Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad nors projektas buvo pa-
tvirtintas anksčiau, nei Buveinių direktyvoje numatytas apsaugos režimas tapo taikytinas 
nagrinėjamos teritorijos atžvilgiu, ir dėl to tokiam projektui nebuvo taikomi reikalavimai, 
susiję su šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta išankstine vertinimo procedūra, 
vis dėlto šio projekto vykdymas patenka į minėtos direktyvos 6 straipsnio 2 dalie taiky-
mo sritį (šiuo klausimu žr. Sprendimo Stadt Papenburg, C-226/08, EU:C:2010:10, 48 ir 
49 punktus ir Sprendimo Komisija / Ispanija, C-404/09, EU:C:2011:768, 124 ir 125 punk-
tus). Nustatyta, kad tiltas buvo statomas 2007–2013 m. laikotarpiu, t. y. po to, kai 2004 m. 
gruodžio  mėn. nagrinėjama teritorija buvo įtraukta į BST sąrašą. Daryta išvada, kad 
įtraukus minėtą teritoriją į sąrašą šio projekto vykdymas patenka į Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 2 dalies taikymo sritį.

Toliau Teismas nurodė, jog Buveinių direktyvos 6  straipsnio 2  dalyje įtvirtin-
ta bendrosios apsaugos pareiga, skirta išvengti pablogėjimui ir trikdymui, kuris galė-
tų turėti reikšmingą poveikį minėtos direktyvos tikslams (šiuo klausimu žr. Sprendimo 
Waddenvereniging ir Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482, 38  punk-
tą; Sprendimo Komisija / Italija, C-304/05, EU:C:2007:532, 92  punktą ir Sprendimo 
Sweetman ir  kt., C-258/11, EU:C:2013:220, 33  punktą). Dėl projektų, neatitinkančių 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje keliamų reikalavimų, Teisingumo Teismas jau 
yra nusprendęs, kad pareiga atlikti planų ar projektų galimo poveikio atitinkamai teri-
torijai ex-post peržiūrą gali būti grindžiama Buveinių direktyvos 6  straipsnio 2  dalimi 
(šiuo klausimu žr. Sprendimo Komisija  / Jungtinė Karalystė, C-6/04, EU:C:2005:626, 57 
ir 58 punktus). Tačiau negali būti absoliučios pareigos atlikti tokią ex-post peržiūrą. Iš tie-
sų Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje esanti sąvoka „reikiamos priemonės“ reiškia, 
kad taikydamos šią nuostatą valstybės narės turi plačią diskreciją. 
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Teismas priminė, kad veikla atitinka Buveinių direktyvos 6  straipsnio 2  dalį, tik 
jeigu garantuojama, jog ji nesukels jokio trikdymo, galinčio turėti reikšmingą poveikį 
šios direktyvos tikslams, pirmiausia ja siekiamam apsaugos tikslui (Sprendimo Komisija 
/ Ispanija, C-404/09, EU:C:2011:768, 126  punktas ir jame nurodyta teismo praktika). 
Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs, kad vien tai, jog egzistuoja tikimybė ar rizi-
ka, kad ekonominė veikla sukels reikšmingą rūšies trikdymą, galėtų reikšti Buveinių di-
rektyvos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimą, neturint būtinybės įrodyti, kad egzistuoja prie-
žastinis ryšys tarp šios veiklos ir reikšmingo saugomos rūšies trikdymo (šiuo klausimu 
žr. Sprendimo Komisija / Ispanija, C-404/09, EU:C:2011:768, 142 punktą ir jame nuro-
dytą teismo praktiką). Konstatuota, jog projektas, kuris gali reikšmingai paveikti atitin-
kamą teritoriją ir kuris prieš patvirtinimą nebuvo įvertintas pagal Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 3 dalies reikalavimus, įtraukus šią teritoriją į BST sąrašą gali būti toliau vyk-
domas tik su sąlyga, kad neatsiras tikimybės arba rizikos, susijusios su buveinių blogėji-
mu arba rūšių trikdymu, galinčiu turėti reikšmingą poveikį šios direktyvos tikslams. Jei 
tokia tikimybė arba rizika gali atsirasti dėl to, kad remiantis geriausiomis mokslo žinio-
mis nebuvo atlikta plano ar projekto galimo poveikio atitinkamai teritorijai ex-post per-
žiūra kaip „reikiama priemonė“, kaip tai suprantama pagal Buveinių direktyvos 6 straips-
nio 2 dalį, bendrosios apsaugos pareiga tampa pareiga atlikti tokią peržiūrą.

Dėl ex-post peržiūrai, atliekamai pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, kelia-
mų reikalavimų

Dėl kontrolės reikalavimų, keliamų atliekant alternatyvių sprendimų peržiūrą

Kitu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas norėjo iš 
esmės žinoti, kokie turi būti reikalavimai ex-post peržiūros, atliekamos pagal Buveinių 
direktyvos 6  straipsnio 2  dalį ir susijusios su plano ar projekto, kuris pradėtas vykdyti 
įtraukus atitinkamą teritoriją į BST sąrašą, galimu poveikiu tai teritorijai. Prašymą pri-
imti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat klausė, į kurią datą reikia atsižvelgti 
atliekant šią peržiūrą.

Teisingumo Teismas nurodė, jog, jei šiuo atveju būtų įrodyta, kad pagal Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 2 dalį ex-post peržiūra yra „reikiama priemonė“, kaip tai supranta-
ma pagal šią nuostatą, ši peržiūra turi išsamiai apibrėžti, kokia pablogėjimo ar trikdymo, 
galinčio pagal šią nuostatą turėti reikšmingą poveikį, rizika kyla dėl atitinkamo plano ar 
projekto vykdymo, ir ji turi būti atlikta pagal šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalies reikala-
vimus. Daryta išvada, kad per plano ar projekto, galinčio turėti reikšmingą neigiamą po-
veikį atitinkamai teritorijai, ex-post peržiūros procedūrą, kuri yra būtina pagal Buveinių 
direktyvos 6  straipsnio 2 dalį, reikia atsižvelgti į visą informaciją, turimą tos teritorijos 
įtraukimo į BST sąrašą momentu, ir į bet kokį poveikį, kylantį arba galintį kilti dėl da-
linio ar visiško šio plano ar projekto vykdymo toje teritorijoje po šio įtraukimo į sąrašą 
dienos.

Paskutiniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš es-
mės norėjo išsiaiškinti, ar Buveinių direktyvą reikia aiškinti taip, kad jei iš naujo atlieka-
ma poveikio atitinkamai teritorijai peržiūra siekiant ištaisyti nustatytas klaidas, padarytas 
atliekant galimo poveikio vertinimą prieš įtraukiant šią teritoriją į BST sąrašą ar ex-post 
peržiūrą pagal Buveinių direktyvos 6  straipsnio 2  dalį tada, kai planas ar projektas jau 
buvo įvykdytas, kontrolės reikalavimai, keliami dėl tokios peržiūros, gali būti keičiami 
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dėl to, kad šio plano ar projekto patvirtinimo sprendimas buvo vykdytinas nedelsiant, o 
prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas ir toks sprendimas atmesti 
minėtą prašymą nebegalėjo būti skundžiamas. Minėtas teismas taip pat norėjo žinoti, ar 
Buveinių direktyvos 6  straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad kontrolės reikala-
vimai, keliami atliekant alternatyvių sprendimų peržiūrą, gali būti keičiami dėl to, kad 
planas ar projektas jau buvo įvykdytas.

Teismas pirmiausia priminė, kad pagal Buveinių direktyvos 6  straipsnio 2  dalį 
pagrįsta ex-post peržiūra turi atitikti Buveinių direktyvos 6  straipsnio 3  dalyje nustaty-
tus reikalavimus. Šie reikalavimai negali būti keičiami tik dėl to, kad nagrinėjamas sta-
tinys buvo pastatytas remiantis pagal nacionalinę teisę tiesiogiai vykdytinu patvirtini-
mo sprendimu arba kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, siekiant 
užkirsti kelią patvirtintų statybos darbų pradžiai, buvo atmestas ir toks sprendimas at-
mesti minėtą prašymą nebegalėjo būti skundžiamas. Iš naujo atliekant jau įvykdyto pla-
no ar projekto poveikio atitinkamai teritorijai peržiūrą reikia atsižvelgti į prielaidą, kad 
pablogėjimo ar trikdymo, galinčio turėti reikšmingą poveikį, kaip tai suprantama pagal 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, rizika kilo jau dėl nagrinėjamo statinio pastaty-
mo. Be to, šia peržiūra turi būti galima nustatyti, ar tokia rizika gali pasitvirtinti, jei šiuo 
statiniu ir toliau naudojamasi.

Dėl šiuo atveju aptariamų alternatyvių sprendimų peržiūros, pagal analogiją tai-
kant Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalį, Teismas pažymėjo, kad atliekant alternaty-
vaus sprendimo paiešką negalima nepaisyti nei galimo pablogėjimo ir trikdymo, kuris 
atsiranda dėl nagrinėjamo statinio statybos ir naudojimosi juo, nei galimos naudos, kurią 
šis statinys teikia. Taigi alternatyvių sprendimų peržiūros atveju reikalaujama, kad būtų 
palygintos, viena vertus, nagrinėjamo statinio palikimo vietoje ar jo naudojimo apriboji-
mo, įskaitant uždarymą, ir net nugriovimo pasekmės aplinkai ir, kita vertus, viršesni vie-
šieji interesai, dėl kurių tas statinys buvo statomas. Teismas nurodė, jog Buveinių direk-
tyvos 6 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad kontrolės reikalavimai, keliami atliekant 
alternatyvių sprendimų peržiūrą, negali būti keičiami dėl to, kad planas ar projektas jau 
buvo įvykdytas.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:

1. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad tiesiogiai 
nesusijusio arba nebūtino teritorijai tvarkyti plano ar projekto, kuris buvo patvirtintas at-
likus šios direktyvos 6  straipsnio 3  dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkantį tyrimą ir 
prieš įtraukiant nagrinėjamą teritoriją į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą, atveju kom-
petentingos institucijos turi atlikti tokio plano ar projekto galimo poveikio šiai teritorijai 
ex-post peržiūrą, jeigu ši peržiūra yra vienintelė reikiama priemonė, siekiant išvengti to, 
kad dėl minėto plano ar projekto vykdymo neatsirastų pablogėjimo arba trikdymo, galin-
čio turėti reikšmingą poveikį šios direktyvos tikslams. Prašymą priimti prejudicinį spren-
dimą pateikęs teismas privalo patikrinti, ar šios sąlygos įvykdytos.

2. Direktyvos 92/43 6 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad jei tokiomis aplinky-
bėmis, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, nustatoma, kad plano ar projekto, kuris 
pradėtas vykdyti įtraukus atitinkamą teritoriją į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą, gali-
mo poveikio tai teritorijai ex-post peržiūra yra privaloma, ši peržiūra turi būti atliekama 
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pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Atliekant šią peržiūrą reikia 
atsižvelgti į visą informaciją, turimą tos teritorijos įtraukimo į sąrašą momentu, ir į bet 
kokį poveikį, kylantį arba galintį kilti dėl dalinio ar visiško šio plano ar projekto įvykdy-
mo toje teritorijoje po šio įtraukimo į sąrašą dienos.

3. Direktyvą 92/43 reikia aiškinti taip, kad jei iš naujo atliekama poveikio atitinka-
mai teritorijai peržiūra siekiant ištaisyti nustatytas klaidas, padarytas atliekant galimo po-
veikio įvertinimą prieš įtraukiant šią teritoriją į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą ar ex-
post peržiūrą pagal Direktyvos 92/43 6 straipsnio 2 dalį tada, kai planas ar projektas jau 
buvo įvykdytas, kontrolės reikalavimai, keliami dėl tokios peržiūros, negali būti keičiami 
dėl to, kad šio plano ar projekto patvirtinimo sprendimas buvo vykdytinas nedelsiant, o 
prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas ir toks sprendimas atmes-
ti minėtą prašymą nebegalėjo būti skundžiamas. Be to, atliekant minėtą peržiūrą reikia 
atsižvelgti į pablogėjimo ar trikdymo, galinčio turėti reikšmingą poveikį, kaip tai supran-
tama pagal minėtą 6 straipsnio 2 dalį, riziką, kuri gali atsirasti dėl nagrinėjamo plano ar 
projekto įgyvendinimo.

Direktyvos 92/43 6 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad kontrolės reikalavimai, 
keliami atliekant alternatyvių sprendimų peržiūrą, negali būti keičiami dėl to, kad planas 
ar projektas jau buvo įvykdytas.

3.2. 2016 m. birželio 2 d. prejudicinis sprendimas byloje 
„Polihim-SS“ EOOD prieš Nachalnik na Mitnitsa Svishtov 

(c-355/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas buvo dėl 2008 m. gruodžio 16 d. 
Tarybos direktyvos 2008/118/EEB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 
92/12/EEB (toliau – ir Direktyva 2008/118) ir 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 
2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių 
struktūrą (toliau – ir Direktyva 2003/96) nuostatų aiškinimo. Šis prašymas buvo pateiktas 
nagrinėjant „Polihim-SS“ EOOD (toliau – Polihim) ir Bulgarijos mokesčių administrato-
riaus ginčą dėl Polihim skirtų baudų už energetikos produktų išleidimą iš apmokestina-
mų prekių sandėlio nesumokėjus atitinkamų akcizų.

prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Akcizas – įstatymų leidėjo numatytų prekių vartojimui nustatytas mokestis, 
Europos Sąjungos lygmeniu harmonizuotas tiek, kiek jis taikomas atitinkamiems ener-
getikos, apdoroto tabako produktams, elektros energijai, alkoholiui ir alkoholiniams gė-
rimams. Šiuo tikslu bendrosios taisyklės dėl akcizų yra įtvirtintos Direktyvoje 2008/118, 
o specialias nuostatas dėl šių produktų nustato struktūrinės direktyvos, įskaitant minėtą 
Direktyvą 2003/96, bei tarifų suderinimo direktyvos. Pažymėtina, kad minėtos struktū-
rinės direktyvos, be kita ko, apibrėžia mokesčio objektą, nustato apmokestinimo išimtis 
tam konkretiems produktams (produktų grupėms).

Lietuvoje prekes, kurios yra akcizų objektas, bei jų apmokestinimą akcizais, taip 
pat šių prekių kontrolės ir gabenimo ypatumus nustato Akcizų įstatymas, be kita ko, į 
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nacionalinę teisę perkeliantis minėtų Europos Sąjungos norminių aktų nuostatas. Šiame 
įstatyme rasime daug nuorodų į kitus nacionalinius aktus, reglamentuojančius atskirus 
aspektus, inter alia susijusius su akcizais apmokestinamų prekių tiekimu, judėjimu, žen-
klinimu, apmokestinimo išimčių taikymu, ūkio subjektų kontrole ir kt. Tai lemia, kad 
klausimai, susiję su akcizais ir iš jų kylančius santykius reglamentuojančių normų taiky-
mu yra kompleksiniai, sudėtingi. Be to, minėtas nacionalinio reglamentavimo ryšys su 
Europos Sąjungos teise implikuoja ir nacionalinių institucijų, įskaitant administracinius 
teismus, pareigą užtikrinti Sąjungos teisės viršenybę bei jos veiksmingumą2, todėl apta-
riamuose mokestiniuose santykiuose aktualia tampa ir Teisingumo Teismo praktika, 
įskaitant ir apžvelgiamą sprendimą.

Šiame sprendime iš esmės yra pasisakyta dviem atitinkamų santykių kvalifikavi-
mui reikšmingais aspektais: pirma, dėl apmokestinimo (pareigos apskaičiuoti ir sumokėti 
akcizą atsiradimo) momento; antra, dėl apmokestinimo išimties taikymo, kai nepaisoma 
formalių reikalavimų. Pastebėtina, jog nors šie išaiškinimai buvo pateikti pagrindinėje 
byloje susiklosčiusios faktinės situacijos kontekste, tai nepaneigia jų aktualumo vertinant 
tiek panašias, tiek kitas situacijas.

Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime pirmiausia aiškiai įvardijo aplin-
kybes, kurioms esant konstatuojamas pareigos apskaičiuoti ir sumokėti akcizą atsiradi-
mas, t. y. apmokestinimo momentą, atvejais, kai tiekimas vykdomas iš akcizais apmokes-
tinamų prekių sandėlio, kuriame taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. 
Pagal bendrą taisyklę, įtvirtintą Direktyvos 2008/118 7 straipsnio 1 dalyje, prievolė ap-
skaičiuoti akcizą atsiranda išleidimo vartoti momentu, kuris, be kita ko, suprantamas ir 
kaip akcizais apmokestinamų prekių išleidimas, įskaitant neteisėtą išleidimą, iš akcizų 
mokėjimo laikino atidėjimo režimo (Direktyvos 2008/118 7 str. 2 d. a p.). Aiškindamas 
šias nuostatas, Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime nurodė, kad apmokesti-
nimo momentas minėtu tiekimo iš apmokestinamojo sandėlio atveju siejamas su fiziniu 
prekių išgabenimu iš šio sandėlio (jo teritorijos). Todėl buvo pripažinta, kad vien faktinė 
aplinkybė, jog pirkėjas prekes įsigijo joms dar esant minėtame sandėlyje, savaime nelėmė 
pareigos apskaičiuoti ir mokėti akcizą atsiradimo.

Antrasis apžvelgiamame sprendime nagrinėtas klausimas, t. y. dėl apmokestinimo 
išimties taikymo, buvo glaudžiai susijęs su pagrindinėje byloje susiklosčiusia situacija. 
Konkrečiai kalbant, Teisingumo Teismas pateikė Europos Sąjungos nuostatų aiškinimo 
bei taikymo taisykles vertindamas situaciją, kai apmokestinamojo sandėlio savininkas ak-
cizais apmokestinamas prekes pardavė pirkėjui, kuris neturėjo teisės įsigyti šių prekių be 
akcizo, o pastarasis, vis dar prekėms fiziškai esant minėtame apmokestinamajame sandė-
lyje, – galutiniam vartotojui, kuris turėjo teisę į neapmokestinamą akcizu prekių įsigijimą 
bei šias prekes panaudojo būtent tokiai veiklai, su kuria tiek nacionalinė, tiek Sąjungos 
teisė siejo apmokestinimo išimtį (ginčo atveju konkrečiai buvo sprendžiamas klausimas 
dėl Direktyvos 2003/96 14 str. 1 d. a p.3 numatytos išimties taikymo).
2 Šiais klausimais žr., pvz., Teisingumo Teismo 1978 m. kovo 9 d. sprendimo byloje Simmenthal, 106/77, 

21 ir 24 p.; 2003 m. kovo 20 d. sprendimo byloje Kutz Bauer, C-187/00, 73 p.; 2005 m. gegužės 3 d. 
sprendimo 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. ir kt.

3 „<...> nepažeisdamos kitų Bendrijos nuostatų, valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis, 
siekdamos užtikrinti teisingą tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią bet kokiam mokesčių vengimui ir 
piktnaudžiavimui, atleidžia nuo apmokestinimo šiuos produktus: <...>  energetikos produktus ir elektros 
energiją, naudojamus elektros energijai gaminti, ir elektros energiją, naudojamą elektros gamybos 
pajėgumams išlaikyti <...>“
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Primintina, kad Teisingumo Teismas ne kartą yra nurodęs, jog su Direktyvoje 
2003/96 numatytais atleidimo nuo mokesčio atvejais susijusias nuostatas reikia aiš-
kinti savarankiškai, remiantis jų formuluotėmis ir šia direktyva siekiamais tikslais4. 
Aiškindama Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies nuostatas, ši Europos Sąjungos 
teisminė institucija yra pripažinusi, jog joje nustatytas išsamus privalomas atleidimo nuo 
apmokestinimo atvejų sąrašas, kuriuo valstybės narės turi vadovautis apmokestindamos 
energinius produktus ir elektros energiją5. Be to, šios pareigos neapmokestinti privalo-
mumo niekaip negali paneigti diskrecija, valstybėms narėms suteikiama šios nuostatos 
pirma sakinio dalimi, pagal kurią valstybės narės atleidžia nuo mokesčio „savo pačių nu-
statytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir aiškų tokių išimčių taikymą ir už-
kirsti kelią bet kokiam mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui“6. 

Apžvelgiamu atveju nacionalinės mokesčių institucijos atsisakė pripažinti ginčo 
tiekimą neapmokestinamu iš esmės remdamosios ta aplinkybe, kad apmokestinamojo 
sandėlio savininkas ginčo prekes pardavė (tiekė) subjektui, neturinčiam teisės į neap-
mokestinamą produktų įsigijimą. Kadangi nebuvo ginčo, jog tokią teisę turėjo galuti-
nis vartotojas (įgijėjas) bei nebuvo nustatyti sukčiavimo ar piktnaudžiavimo požymiai, 
Teisingumo Teismas, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, vis 
dėlto iš esmės pripažino, kad vien ta aplinkybė, kad tarpininkas neturėjo teisės įsigyti 
ginčo prekių be akcizo, savaime nesuponavo prievolės sandėlio savininkui skaičiuoti ak-
cizą bei nepaneigė galutinio vartotojo teisės pasinaudoti apmokestinimo išimtimi.

Šis aiškinimas tiesiogiai reikšmingas sprendžiant klausimus, kylančius taikant 
Akcizų įstatymo 43 straipsnio nuostatas, numatančias specialius atvejus, kai energiniai 
produktai atleidžiami nuo akcizo. Kartu pastebėtina ir tai, kad vertinant nacionalinės tei-
sės nuostatas matyti, jog aptariamų produktų apmokestinimo išimčių taikymas paprastai 
siejamas su atitinkamų formalių reikalavimų paisymu. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas 
apžvelgiamame sprendime iš esmės akcentavo, kad vien formalių reikalavimų nepaisy-
mas neturėtų paneigti galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos teisėje numatyta apmo-
kestinimo išimtimi, kai yra tenkinamos materialiosios prielaidos šiai teisei įgyvendinti 
bei nėra nustatyta sukčiavimo, piktnaudžiavimo teise ar kitų mokesčių vengimo požy-
mių. Tai leidžia manyti, kad, nors nacionalinėje teisėje akcizais apmokestinamų prekių 
judėjimas, išleidimas vartoti ir kiti susiję klausimai yra išsamiai ir griežtai reglamentuoti 
teisės aktų, formalių reikalavimų nepaisymas visgi savaime nepaneigia (negali paneigti) 
asmens teisės pasinaudoti apmokestinimo išimtimi. Tokia pozicija grindžiamo nacionali-
nės teisės aktų aiškinimo ir taikymo pavyzdžių galima rasti administracinių teismų prak-
tikoje7, toks vertinimas turėtų atsispindėti ir mokesčių administratoriaus veikloje.

4 Žr. Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo byloje Deutsche See-Bestattungs-
Genossenschaft, C-389/02, 19 p.; 2007 m. kovo 1 d. sprendimo byloje Jan De Nul, C-391/05, 22 p.;  
2011 m. lapkričio 11 d. sprendimo byloje Sea Fighter, C-505/10, 14 p.

5 Žr. Teisingumo Teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimo byloje KLE, C-5/14, 45 p. ir jame nurodytą 
praktiką.

6 Teisingumo Teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimo byloje Flughafen Köln/Bonn, C-226/07, 31 p.
7 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartį administracinėje 

byloje Nr. A-1465-442/2015; 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-852/2014.



677

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga 

neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad Polihim buvo įgaliota sandėlio savininkė, 
administruojanti apmokestinamų prekių sandėlį Lukovite (Bulgarija); jame ji turėjo teisę 
gaminti energetikos produktus ir sandėliuoti taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo 
režimą. Pagal trišalę sutartį, sudarytą Polihim, Petros Oyl OOD ir TETS Bobov dol EAD, 
Polihim pardavė labai sieringą mazutą Petros Oyl, o ši jį perpardavė TETS Bobov dol, nuo 
akcizų atleistam galutiniam vartotojui. Šį labai sieringą mazutą Polihim tiesiogiai pristatė 
TETS Bobov dol iš savo apmokestinamų prekių sandėlio. Iš sprendimo dėl prašymo pri-
imti prejudicinį sprendimą matyti, kad TETS Bobov dol naudojo labai sieringą mazutą 
elektros energijos gamybai, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 
dalies a punktą. 

Atlikusios Polihim mokesčių patikrinimą ir laikydamos, kad Petros Oyl, kurią 
Polihim deklaravo kaip aptariamų produktų gavėją, neturėjo atleisto nuo akcizų galutinio 
vartotojo statuso, Bulgarijos muitų institucijos pripažino Polihim akcizo skolą. 

Ginčui dėl tokio mokesčių administratoriaus vertinimo pasiekus kasacinės instan-
cijos teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su 
prašymu priimti prejudicinį sprendimą jo pateiktais klausimais.

Nacionalinis teismas pirmiausia siekė sužinoti, ar Direktyvos 2008/118 7 straips-
nio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad akcizais apmokestinamo produkto pardavimas apmo-
kestinamų prekių sandėlyje, kai jis fiziškai neišgabenamas iš šio apmokestinamų prekių 
sandėlio, yra šio produkto išleidimas vartoti. Kitaip tariant, pagrindinėje byloje susiklos-
čiusių aplinkybių kontekste prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui 
kilo abejonių dėl to, ar Polihim atliktas produktų pardavimas tarpiniam pirkėjui, kuris 
šiais produktais niekada nedisponavo, yra šių produktų išleidimas vartoti, kaip tai su-
prantama pagal Direktyvos 2008/118 7 straipsnio 2 dalį, ir ar sąlygos, nuo kurių priklau-
so šių produktų atleidimas nuo mokesčių, turi būti įvykdytos šio pardavimo momentu. 

Dėl momento, kada atsiranda prievolė apskaičiuoti akcizą, kai pirkėjo įsigytos pre-
kės, dar jų neišleidus iš apmokestinamojo sandėlio, perparduodamos trečiajam asmeniui

Pagal Direktyvos 2008/118 7 straipsnio 1 dalį prievolės apskaičiuoti akcizus atsi-
radimo momentas yra akcizais apmokestinamos prekės išleidimo vartoti momentas. Be 
to, iš šios direktyvos 7 straipsnio 2 dalies a punkto matyti, kad šios direktyvos tikslais 
„išleidimas vartoti“, be kita ko, yra „akcizais apmokestinamų prekių išleidimas, įskaitant 
neteisėtą išleidimą, iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo“. Teisingumo Teismas 
taip pat akcentavo, kad sakinio dalis „akcizais apmokestinamų prekių išleidimas <...> 
iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo“, esanti Direktyvos 2008/118 7 straipsnio  
2 dalies a punkte, įprasta sąvokos „išleidimas“ prasme šnekamojoje kalboje reiškia fizinį 
šių prekių išleidimą iš apmokestinamųjų prekių sandėlio, o ne jų pardavimą. Pastarasis 
aiškinimas atitinka ir aptariamos direktyvos tikslus. 

Iš tiesų, kaip nurodyta Direktyvos 2008/118 9 konstatuojamoje dalyje, akcizas yra 
vartojimo mokestis; šia direktyva, kaip matyti iš jos 1 straipsnio 1 dalies, nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl akcizų, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai yra apmokestinamas ak-
cizais apmokestinamų prekių, tarp kurių, be kita ko, yra energetikos produktai ir elektros 
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energija, susiję su Direktyva 2003/96, vartojimas. Taigi, akcizas taikomas vartojimui, o ne 
pardavimui, todėl prievolės apskaičiuoti akcizą atsiradimo momentas turi būti susijęs su 
vartotoju. Todėl Teisingumo Teismas nurodė, kad, kol atitinkami produktai yra įgalioto-
jo sandėlio savininko apmokestinamų prekių sandėlyje, neturėtų būti vartojimo, net jei 
šiuos produktus įgaliotasis sandėlio savininkas pardavė.

Toliau Teisingumo Teismas priminė, kad Direktyvos 2008/118 7 straipsnio 2 da-
lies a punktas, be kita ko, susijęs su akcizais apmokestinamo produkto neteisėto išgabeni-
mo iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo galimybe. Kadangi terminas „neteisėtas 
išgabenimas“ negali būti suprantamas kitaip, kaip tik kaip reiškiantis fizinį produkto iš-
gabenimą iš tokio režimo, šio termino vartojimas šioje nuostatoje patvirtina aiškinimą, 
pagal kurį išleidimas vartoti, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, įvyksta tuo momen-
tu, kai akcizais apmokestinamas produktas fiziškai išgabenamas iš akcizų mokėjimo laiki-
no atidėjimo režimo. Be to, iš Direktyvos 2008/118 4 straipsnio 1 punkto kartu su jos 15 
straipsnio 2 dalimi matyti, kad akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akci-
zų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, įgaliotojo sandėlio savininko laikomos apmokes-
tinamų prekių sandėlyje. Iš to, kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, matyti, kad prievolės 
apskaičiuoti akcizus neatsiranda tol, kol atitinkamas prekes įgaliotas sandėlio savininkas 
laiko savo apmokestinamų prekių sandėlyje, nes toks atvejis negali būti laikomas išleidi-
mu iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 
2008/118 7 straipsnio 2 dalies a punktą.

Apibendrinęs šiuos svarstymus Teisingumo Teismas konstatavo, kad Direktyvos 
2008/118 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad akcizais apmokestinamų prekių, ku-
rias turi įgaliotasis sandėlininkas apmokestinamųjų prekių sandėlyje, pardavimas nėra iš-
leidimas vartoti tol, kol jos fiziškai išgabenamos iš šio apmokestinamųjų prekių sandėlio.

Dėl atleidimo sąlygų, kai tarpinis prekių įgijėjas nėra subjektas, kuriam suteikiama 
teisė šias prekes įsigyti be akcizo, bet tokią teisę turi galutinis vartotojas

Nacionalinis teismas taip pat siekė sužinoti, ar Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 
1 dalies a punktą kartu su Direktyvos 2008/118 7 straipsniu reikia aiškinti taip, kad pa-
gal juos draudžiama nacionalinėms institucijoms atsisakyti atleisti nuo akcizo energeti-
kos produktus, kuriuos po to, kai juos įgaliotasis sandėlio savininkas pardavė tarpiniam 
pirkėjui, šis perpardavė visus nacionalinės teisės nustatytus atleidimo nuo akcizų reika-
lavimus atitinkančiam galutiniam vartotojui, kuriam šiuos produktus tiesiogiai prista-
tė įgaliotasis sandėlio savininkas iš savo apmokestinamų prekių sandėlio, tik dėl to, kad 
tarpinis pirkėjas, įgaliotojo sandėlio savininko deklaruotas kaip jų gavėjas, neatitinka šių 
reikalavimų. 

Pagrindinėje byloje nagrinėtas labai sieringas mazutas, kuris buvo tiesiogiai iš 
Polihim apmokestinamų prekių sandėlio pristatytas TETS Bobov dol, bendrovei, eks-
ploatuojančiai šiluminę elektrinę ir turinčiai galutinio vartotojo, pagal nacionalinę tei-
sę turinčio leidimą gauti atleistus nuo akcizų energetikos produktus, statusą, ir kad jis 
buvo naudojamas šioje šiluminėje elektrinėje elektros energijai gaminti. Tačiau, nors 
Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas energetikos produktų, 
naudojamų elektros energijai gaminti, atleidimas nuo akcizų, nacionalinės institucijos at-
sisakė atleisti nuo akcizų šį labai sieringą mazutą dėl to, kad fiskaliniuose dokumentuose, 
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kurie buvo pridėti gabenant produktą, nurodytas gavėjas neatitiko nacionalinėje teisėje 
nustatytų atleidimo nuo mokesčių reikalavimų.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad Direktyva 20003/96 nereglamen-
tuoja klausimo, kaip pateikti energetikos produktų vartojimo tikslais, suteikiančiais teisę 
į atleidimą nuo akcizų, įrodymą. Atvirkščiai, kaip matyti iš šios direktyvos 14 straipsnio 
1 dalies, ji suteikia teisę valstybėms narėms nustatyti šioje nuostatoje numatyto atleidi-
mo taikymo sąlygas, siekiant užtikrinti teisingą tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią bet 
kokiam mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui. Iš nacionalinės teisės kylantis reikalavi-
mas, kaip nagrinėjamasis pagrindinėje byloje, pagal kurį atleidimas nuo akcizų priklau-
so nuo fiskaliniuose dokumentuose nurodyto gavėjo, atitinkančio nacionalinėje teisėje 
numatytas sąlygas nuo mokesčių atleistiems energetikos produktams, turi būti laikomas 
leidžiančiu pasiekti Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalyje minėtą tikslą, nes jis palen-
gvina atleidimo nuo akcizų taikymo kontrolę, sumažindamas produktų, kurie nesuteikia 
teisės į atleidimą nuo mokesčių, naudojimo riziką.

Neginčytinas faktas, kad nustatydamos atleidimo nuo mokesčių, numatyto 
Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalyje, sąlygas valstybės narės turi laikytis bendrųjų 
teisės principų, sudarančių Sąjungos teisinės sistemos dalį, tarp kurių yra, be kita ko, tei-
sinio saugumo ir proporcingumo principai. 

Šiuo aspektu byloje nebuvo ginčo, kad, pirma, TETS Bobov dol įvykdė nacionali-
nės teisės reikalavimus kaip galutinis vartotojas gauti akcizais neapmokestinamus ener-
getikos produktus ir, antra, pagrindinėje byloje nagrinėjamus produktus ši bendrovė 
vartojo elektros energijai gaminti, t. y. tikslais, suteikiančiais teisę į atleidimą nuo akcizų 
pagal Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies a punktą. Be to, prašymą priimti preju-
dicinį sprendimą pateikęs teismas nenurodė jokios aplinkybės, leidžiančios preziumuoti, 
kad pagrindinėje byloje nagrinėti prekybos sandoriai, apimantys labai sieringo mazuto 
pardavimą kelis kartus iš eilės ir jo tiekimą tiesiogiai nuo akcizų atleistam gavėjui, buvo 
įvykdyti siekiant pasinaudoti atleidimu nuo akcizų sukčiaujant ar piktnaudžiaujant.

Atitinkamai Teisingumo Teismas nurodė, kad šiuo atveju nacionalinių institucijų 
atsisakymas tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, atleisti nuo akcizų labai 
sieringą mazutą tik dėl to, kad asmuo, kurį įgaliotasis sandėlio savininkas deklaravo kaip 
jų gavėją, nėra galutinis vartotojas, turintis leidimą pagal nacionalinę teisę gauti nuo ak-
cizų atleistus energetikos produktus, netikrinant, remiantis pateiktais įrodymais, ar esmi-
niai reikalavimai, kad labai sieringas mazutas būtų naudojamas tikslais, suteikiančiais tei-
sę į atleidimą nuo mokesčių, yra įvykdyti produktų išgabenimo iš apmokestinamų prekių 
sandėlio momentu, viršija tai, kas būtina užtikrinti šio atleidimo nuo mokesčių teisingą ir 
aiškų taikymą ir užkirsti kelią sukčiavimui, vengimui ir piktnaudžiavimui.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) 
nusprendė:

1. Direktyvos 2008/118 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad akcizais apmo-
kestinamų prekių, kurias turi įgaliotasis sandėlininkas apmokestinamųjų prekių sandėly-
je, pardavimas nėra išleidimas vartoti tol, kol jos fiziškai išgabenamos iš šio apmokestina-
mųjų prekių sandėlio.

2. Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies a punktą kartu su Direktyvos 
2008/118 7 straipsniu reikia aiškinti taip, kad pagal juos institucijoms draudžiama  
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atsisakyti atleisti nuo akcizų energetikos produktus, kuriuos po to, kai juos įgaliotasis 
sandėlio savininkas pardavė tarpiniam pirkėjui, šis perpardavė visus nacionalinės teisės 
nustatytus atleidimo nuo akcizų reikalavimus atitinkančiam galutiniam vartotojui, ku-
riam šiuos produktus tiesiogiai pristatė įgaliotasis sandėlio savininkas iš savo apmokesti-
namųjų prekių sandėlio, tik dėl to, kad tarpinis pirkėjas, kurį įgaliotasis sandėlio savinin-
kas deklaravo kaip jų gavėją, nėra galutinis vartotojas, turintis leidimą pagal nacionalinę 
teisę gauti nuo akcizo atleistus energetikos produktus.

3.3. 2016 m. sausio 20 d. prejudicinis sprendimas byloje  
DHL Express Srl ir DHL Global Forwarding SpA prieš Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato 
(c-428/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant DHL Express (Italy) 
Srl bei DHL Global Forwarding (Italy) SpA (toliau kartu – DHL) ir Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (Konkurencijos ir rinkos priežiūros tarnyba, toliau – AGCM) 
ginčą dėl sprendimo, kuriuo ši tarnyba skyrė DHL baudas už dalyvavimą kartelyje tarp-
tautinio prekių ekspedijavimo kelių transportu paslaugų iš ir į Italiją sektoriuje, pažei-
džiant SESV 101 straipsnį.

Prašymas susijęs su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 
101  straipsniu, draudžiančiu su vidaus rinka nesuderinamus konkurentų susitarimus, 
Europos Sąjungos Sutarties 4  straipsnio 3 dalies, įtvirtinančios lojalaus bendradarbiavi-
mo tarp valstybių narių ir Sąjungos principą, ir 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos regla-
mento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų [SESV 101] ir [102] straips-
niuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas 1/2003) 11 straipsnio, nustatančio Komisijos 
ir valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijų bendradarbiavimą, išaiškinimu.

prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Atleidimas nuo baudos už konkurencijos taisyklių pažeidimą ar jos sumažini-
mas skatina ūkio subjektus bendradarbiauti su konkurencijos priežiūros institucijomis 
ir atskleisti konkurencijos pažeidimus, kurie daro ar gali daryti poveikį prekybai tarp 
Europos Sąjungos valstybių narių. Atleidimo nuo baudų sistema grindžiama principu, 
pagal kurį konkurencijos priežiūros institucija atleidžia nuo baudų tą ūkio subjektą, kuris 
praneša apie dalyvavimą draudžiamame susitarime (kartelyje), su sąlyga, kad šis ūkio su-
bjektas yra pirmasis, pateikęs įrodymus, pakankamus konkurencijos taisyklių pažeidimui 
nustatyti. 

Siekiant aiškaus ir nuoseklaus Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių taikymo 
valstybėse narėse užtikrinimo, yra sukurta lygiagrečios kompetencijos sistema, pagal ku-
rią Komisija ir valstybių narių konkurencijos priežiūros institucijos gali taikyti SESV 101 
ir 102 straipsnius. Nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos ir Komisija kar-
tu sudaro valstybinių institucijų tinklą (EKT): jos veikia visuomenės interesų labui ir 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos apsaugoti konkurenciją. Komisijos pranešime dėl 
konkurencijos institucijų tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimo (toliau –  
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pranešimas dėl bendradarbiavimo) įtvirtinti kriterijai, leidžiantys nustatyti, kuri insti-
tucija yra tinkama nagrinėti atitinkamą bylą. Pagal šį pranešimą dėl bendradarbiavimo, 
Komisija yra ,,ypač tinkama“, jeigu vienas ar keli susitarimai arba veiksmai daro poveikį 
konkurencijai daugiau nei trijose valstybėse narėse.

 2006 m. EKT buvo priimta pavyzdinė atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo pro-
grama (toliau  – EKT pavyzdinė atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programa) (iš 
dalies pakeista 2012 m. lapkričio mėn.). 2006 m. EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų 
ar jų sumažinimo programoje nustatyta, kad kai Komisija yra ,,ypač tinkama“ nagrinėti 
bylą, prašymą dėl atleidimo nuo baudos Komisijai pateikusi arba besiruošianti jį teikti 
įmonė gali bet kuriai nacionalinei konkurencijos priežiūros institucijai, kuri, jos many-
mu, yra „tinkama“ imtis veiksmų pagal pranešimą dėl bendradarbiavimo, pateikti supa-
prastintą prašymą.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai 2008 m. patvirtinus Draudžiamų su-
sitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles, nacionaliniu lygmeniu 
buvo įtvirtintas analogiškas modelis, pirmiau minėtu atveju leidžiantis pateikti supapras-
tintą prašymą Konkurencijos tarybai dėl atleidimo nuo baudos. Taigi pažeidimui peržen-
gus nacionalines ribas, gali būti painu nustatyti, kaip ūkio subjektai gali pasinaudoti šia 
priemone, kokia sistema vadovaujantis turi būti vertinamos atleidimo nuo baudų sąlygos 
ir kokios yra nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų kompetencijos ribos, jeigu 
apie draudžiamą susitarimą pranešama jai ir Komisijai.

Apžvelgiamame sprendime Teisingumo Teismas iš esmės pasisakė, pirma, dėl EKT 
pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programos poveikio nacionalinėms 
konkurencijos priežiūros institucijoms (nesvarbu ar jos yra jurisdikcinės ar administra-
cinės prigimties) sprendžiant atleidimo nuo baudų klausimą. Antra, Teisingumo Teismas 
išaiškino santykį tarp Komisijai pateikto prašymo atleisti nuo baudų ir nacionaliniu ly-
giu pateikto supaprastinto prašymo ir šio santykio suponuojamos nacionalinių institucijų 
pareigų nagrinėjant supaprastinus prašymus apimties. Trečia, Teisingumo Teismas pasi-
sakė dėl nacionalinių taisyklių, kai ūkio subjekto prašymas Komisijai traktuojamas, kaip 
prašymas sumažinti baudą. 

neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

 Pagrindinėje byloje, kurią nacionaliniu lygmeniu nagrinėjant pateiktas prašymas 
priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismui, buvo sprendžiamas pareiškėjų DHL 
ir Konkurencijos ir rinkos priežiūros tarnybos ginčas dėl sprendimo, kuriuo ši tarny-
ba skyrė DHL baudas už dalyvavimą kartelyje tarptautinio prekių ekspedijavimo kelių 
transportu paslaugų iš ir į Italiją sektoriuje, pažeidžiant SESV 101 straipsnį.

Italijos lygmeniu 2007  m. vasario 15  d. AGCM priėmė Pranešimą dėl atleidimo 
nuo baudų ir jų sumažinimo, kuriuo nustatoma nacionalinė atleidimo nuo baudų ar jų 
sumažinimo programa (toliau – nacionalinė atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo pro-
grama). Nacionalinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programos 16 straipsnyje 
„Supaprastintas prašymas“ nurodyta, kad jeigu Komisija yra labiau tinkama nagrinėti 
bylą ir inicijuoti procedūrą, įmonė, kuri Komisijai jau pateikė arba rengiasi teikti prašy-
mą atleisti nuo baudų, gali pateikti panašų prašymą atleisti nuo baudos ar ją sumažinti, 
parengtą pagal vadinamąją „supaprastintą“ formą, jeigu mano, kad šiuo atveju institucija 
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taip pat gali imtis veiksmų. 2007 m. ir 2008 m. DHL, Agility Logistic, Schenker Italiana 
pateikė atskirus prašymus atleisti nuo baudų už įvairius Sąjungos konkurencijos teisės 
pažeidimus tarptautinio prekių ekspedijavimo paslaugų sektoriuje Komisijai ir AGCM. 
Pagrindinėje byloje ginčijamu 2011  m. birželio 15  d. sprendimu AGCM nuspren-
dė, kad kelios įmonės, įskaitant DHL, Schenker Italiana ir Agility Logistic, pažeisdamos 
SESV  101  straipsnį, dalyvavo kartelyje, sudarytame tarptautinio prekių ekspedijavimo 
kelių transportu iš ir į Italiją paslaugų sektoriuje. Šiame sprendime AGCM pripažino, kad 
Schenker Italiana, paduodama prašymą 2007 m. gruodžio 12 d., buvo pirma bendrovė 
Italijoje paprašiusi atleisti nuo baudų už prekių ekspedijavimą kelių transportu. Pagal na-
cionalinę atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programą, šiai bendrovei nebuvo skirta 
jokia bauda. DHL ir Agility Logistic buvo skirtos baudos, kurios sumažintos atitinkamai 
iki 49 % ir 50 % pirminės baudos dydžio.

DHL kreipėsi į nacionalinius teismus, siekdama įrodyti, kad pagrindinėje byloje 
ginčijamu sprendimu jai nepagrįstai nebuvo priskirta pirma vieta nacionalinės atleidimo 
nuo baudų ar jų sumažinimo programos klasifikacijoje. DHL nuomone, Sąjungos teisės 
principai įpareigoja nacionalinės valdžios instituciją, kuri gauna supaprastintą prašymą 
atleisti nuo baudos ar ją sumažinti, įvertinti jį atsižvelgiant į pagrindinį prašymą atleisti 
nuo baudos, kurį ta pati bendrovė pateikė Komisijai 2007 m. birželio 5 d., t. y. anksčiau 
nei AGCM pateiktas prašymas Schenker Italiana vardu.

Dėl EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programos privalomu-
mo nacionalinėms institucijoms

Teisingumo Teismas, atsižvelgęs į Reglamento 1/2003 15 konstatuojamąją dalį, pa-
gal kurią Komisija ir valstybių narių konkurencijos institucijos drauge sudaro valdžios 
institucijų tinklą Sąjungos konkurencijos taisyklėms taikyti glaudaus bendradarbiavimo 
pagrindu, o EKT, kuriuo siekiama skatinti diskusijas ir bendradarbiavimą įgyvendinant 
konkurencijos politiką, neturi įgaliojimų priimti teisiškai privalomas normas, konstatavo, 
kad nei pranešimas dėl bendradarbiavimo, nei Komisijos pranešimas dėl atleidimo nuo 
baudų ir baudų sumažinimo kartelių bylose (toliau – pranešimas dėl atleidimo nuo bau-
dų ir jų sumažinimo) nėra privalomi valstybėms narėms, šie pranešimai negali sukurti 
pareigų valstybėms narėms. Be to, nei SESV, nei Reglamento 1/2003 nuostatos nenumato 
bendrų atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo taisyklių, todėl nesant Sąjungoje centra-
lizuotos su SESV 101 straipsnio pažeidimais susijusių prašymų atleisti nuo baudų ar jas 
sumažinti priėmimo ir vertinimo sistemos, tokio nacionalinei konkurencijos priežiūros 
institucijai pateikto prašymo nagrinėjimą nustato ši institucija, remdamasi valstybės na-
rės, kuriai ji priklauso, teise.

Teisingumo Teismas ankstesnėje savo praktikoje yra pasisakęs, kad EKT pavyz-
dinė atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programa nėra privaloma valstybių narių 
teismams, todėl, pasak DHL, ši praktika netaikoma, kai kalbama apie nacionalines kon-
kurencijos priežiūros institucijas. Teisingumo Teismas, atmesdamas šį DHL argumentą, 
nurodė, kad pagal Reglamentą 1/2003 valstybės narės gali konkurencijos priežiūros insti-
tucijomis paskirti ir teismus, todėl EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažini-
mo programos privalomumas skirtųsi, atsižvelgiant į nacionalinių konkurencijos priežiū-
ros institucijų pobūdį (teisminė ar administracinė institucija) įvairiose valstybėse narėse. 
Be to, Teisingumo Teismas anksčiau jau yra nusprendęs, kad Komisijos pranešimu dėl 
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atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo įtvirtinta atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo 
programa nėra privaloma valstybėms narėms, todėl ši išvada turėtų būti taikoma ir EKT 
pavyzdinei atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programai. Teisingumo Teismo teigi-
mu, DHL nurodyta aplinkybė, kad nacionalinės konkurencijos institucijos oficialiai įsi-
pareigojo laikytis pranešime dėl bendradarbiavimo įtvirtintų principų, Europos Sąjungos 
teisės atžvilgiu nekeičia nei šio pranešimo, nei EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar 
jų sumažinimo programos teisinės galios.

Dėl nacionalinės institucijos elgesio, kai skiriasi supaprastinto prašymo ir prašymo, 
pateikto Komisijai, materialinė apimtis

Teisingumo Teismas nurodė, kad prašymas atleisti nuo baudos ar ją sumažinti, pa-
teiktas tam tikrai institucijai, negali būti laikomas prašymu, pateiktu bet kuriai kitai kon-
kurencijos priežiūros institucijai. Nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos gali 
laisvai pasirinkti, kokią atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programą taikyti, ir visos 
šios programos yra nepriklausomos ne tik kitų nacionalinių programų atžvilgiu, bet ir 
Sąjungos atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programos atžvilgiu.

Kartelio, kuris gali daryti įtaką keliose valstybėse narėse ir dėl to lemti skirtingų 
nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų ir Komisijos įsikišimą, atveju įmo-
nė, kuri nori būti atleista nuo baudos už dalyvavimą atitinkamame kartelyje ar to, kad 
ši bauda jai būtų sumažinta, yra suinteresuota prašymus atleisti nuo baudos pateikti ne 
tik Komisijai, bet ir nacionalinėms valdžios institucijoms, kurios gali būti kompeten-
tingos taikyti SESV  101  straipsnį. Šių prašymų savarankiškumas tiesiogiai išplaukia iš 
aplinkybės, kad Sąjungoje nėra vieningos įmonių prisipažinimo dalyvavus karteliuo-
se, pažeidžiant SESV 101 straipsnį, sistemos, ir šiam savarankiškumui, be kita ko, nega-
li daryti įtakos aplinkybė, kad skirtingi prašymai susiję su tuo pačiu konkurencijos tei-
sės pažeidimu. Teisingumo Teismas šiame kontekste pabrėžė, kad galimas teisinio ryšio 
tarp Komisijai pateikto prašymo atleisti nuo baudos ir supaprastinto prašymo, pateikto 
nacionalinėms konkurencijos priežiūros institucijoms, egzistavimas, kuris įpareigotų šias 
institucijas supaprastintą prašymą nagrinėti atsižvelgiant į prašymą atleisti nuo baudos, 
pateiktą Komisijai, panaikintų atskirų prašymų savarankiškumą ir pačios supaprastintų 
prašymų sistemos prasmę. Iš tikrųjų ši sistema pagrįsta principu, kad Sąjungoje yra ne 
vieningas ar „pagrindinis“ prašymas atleisti nuo baudų ar jas sumažinti, pateiktas kartu 
su „papildomais“ prašymais, bet Komisijai pateikti prašymai atleisti nuo baudų ir nacio-
nalinėms konkurencijos priežiūros institucijoms pateikti supaprastinti prašymai, kuriuos 
nagrinėti turi tik institucija, kuriai minėti prašymai buvo pateikti.

Dėl galimos nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos pareigos susisiekti 
su Komisija ar jai supaprastintą prašymą pateikusia įmone, kai šio prašymo materialinė 
apimtis yra siauresnė nei Komisijai pateikto prašymo atleisti nuo baudos apimtis, pažy-
mėta, kad dėl tokios pareigos kiltų grėsmė susilpninti prašymus atleisti nuo baudų ar jas 
sumažinti teikiančiųjų bendradarbiavimo pareigą, kuri yra vienas iš atleidimo nuo bau-
dų ar jų sumažinimo sistemos ramsčių. Teisingumo Teismo požiūriu, jei paprasčiausia 
galimybė, kurią turi nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos, kreiptis į joms 
supaprastintus prašymus pateikusias įmones, kad gautų papildomos informacijos, būtų 
pakeista pareiga susisiekti su šiomis įmonėmis ar Komisija, kai šių supaprastintų prašy-
mų materialinė apimtis yra siauresnė, nei Komisijai pateiktų prašymų atleisti nuo baudų  
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apimtis, atsirastų hierarchija tarp atitinkamų prašymų ir būtų pažeista Reglamente 
1/2003 numatyta decentralizuota sistema.

Dėl įmonių, pateikusių Komisijai prašymą sumažinti baudą, teisės kreiptis į nacio-
nalines konkurencijos priežiūros institucijas

EKT pavyzdinėje atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programoje numatyta, 
jog supaprastintų prašymų atleisti nuo baudos nacionaliniu lygiu sistema taikoma įmo-
nei, kuri Komisijos prašė atleisti ją nuo baudų. Nacionaliniam teismui, be kita ko, nebuvo 
aišku, ar minėta sistema gali būti taikoma įmonėms, kurios Komisijai pateikė prašymą 
sumažinti baudą.

Teisingumo Teismas šiuo aspektu pažymėjo, kad įmonei, kuri ne pirmoji Komisijai 
pateikė prašymą atleisti nuo baudos ir kuri dėl to gali tikėtis ne visiško atleidimo nuo bau-
dos, o tik baudos sumažinimo, galimybė nacionalinėms konkurencijos priežiūros insti-
tucijoms pateikti supaprastintą prašymą atleisti nuo baudos aiškiai numatyta tik 2012 m. 
iš dalies pakeistoje EKT pavyzdinėje atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programoje, 
o EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programos redakcija, galioju-
si klostantis pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms, aiškiai to nenumatė. Teisingumo 
Teismo vertinimu, valstybės narės nėra įpareigotos į savo nacionalines atleidimo nuo baudų 
ar jų sumažinimo programas perkelti EKT pavyzdinės atleidimo nuo baudų ar jų suma-
žinimo programos nuostatas. Taip pat nėra draudžiama nacionaliniu lygiu nustatyti taisy-
klių, kurių nėra šioje pavyzdinėje programoje ar kurios skiriasi nuo jos, jei įgyvendinat šią 
kompetenciją laikomasi Sąjungos teisės nuostatų, ypač SESV 101 straipsnio ir Reglamento 
1/2003. Tačiau, kaip nurodė Teisingumo Teismas, valstybės narės neturi padaryti neįma-
nomo arba pernelyg sudėtingo Sąjungos teisės įgyvendinimo ir būtent konkurencijos teisės 
srityje jos turi užtikrinti, kad jų nustatomos ar taikomos taisyklės nepakenktų veiksmingam 
SESV 101 ir 102 straipsnių taikymui, o veiksmingam SESV 101 straipsnio taikymui naci-
onalinė atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo programa, leidžianti priimti supaprastintą 
įmonės, kuri Komisijai nepateikė prašymo visiškai atleisti nuo baudų, prašymą, netrukdo. 
Apskritai prašymų atleisti nuo baudų ar jas sumažinti sistema siekiama skatinti tokių prašy-
mų pateikimą, o ne riboti jų skaičių, todėl esant tokiai situacijai, negalima atmesti galimy-
bės, kad įmonė, kuri nebuvo pirmoji, pateikusi Komisijai prašymą atleisti nuo baudų, todėl 
jos bauda gali būti tik sumažinta, teikdama supaprastintą prašymą atleisti nuo baudos gali 
būti pirmoji, informavusi nacionalinę konkurencijos priežiūros instituciją apie atitinkamą 
kartelį. Tokiu atveju, jei Komisija netęstų savo tyrimo dėl tų pačių faktinių aplinkybių, apie 
kurias buvo pranešta nacionalinei institucijai, atitinkama įmonė galėtų tikėtis visiško atlei-
dimo nuo baudos pagal nacionalinę programą.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:

1. Sąjungos teisės nuostatos, konkrečiai SESV  101  straipsnis ir 2002  m. gruo-
džio 16  d. Tarybos reglamentas  (EB) Nr.  1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų 
[SESV 101] ir [102] straipsniuose, įgyvendinimo, turi būti aiškinamos taip, kad Europos 
konkurencijos tinkle nustatytos priemonės, konkrečiai šio tinklo pavyzdinė atleidimo 
nuo baudų ar jų sumažinimo programa, nėra privalomos nacionalinėms konkurencijos 
priežiūros institucijoms. 
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2. Sąjungos teisės nuostatos, konkrečiai SESV  101  straipsnis ir Reglamentas 
Nr. 1/2003, turi būti aiškinamos taip, kad tarp prašymo atleisti nuo baudos, kurį įmonė 
teikia ar ketina teikti Europos Komisijai, ir supaprastinto prašymo atleisti nuo baudos, 
kurį ji pateikė dėl to paties kartelio nacionalinei konkurencijos priežiūros institucijai, 
nėra jokio teisinio ryšio, kuris įpareigotų šią instituciją nagrinėti supaprastintą prašymą 
atsižvelgiant į prašymą atleisti nuo baudos. Aplinkybė, kad supaprastintame prašyme 
tiksliai pakartotas Komisijai pateikto prašymo atleisti nuo baudos turinys, šiuo atveju ne-
turi reikšmės.

Jeigu nacionalinei konkurencijos priežiūros institucijai pateikto supaprastinto 
prašymo materialinė apimtis yra siauresnė nei Komisijai pateikto prašymo atleisti nuo 
baudos apimtis, nacionalinė konkurencijos priežiūros institucija neprivalo susisiekti 
su Komisija ar su pačia įmone, kad nustatytų, ar ši įmonė nustatė konkrečius neteisėtų 
veiksmų sektoriuje, kurį tariamai apėmė prašymas atleisti nuo baudos, bet neapėmė su-
paprastintas prašymas, pavyzdžius. 

3. Sąjungos teisės nuostatos, konkrečiai SESV  101  straipsnis ir Reglamentas 
Nr. 1/2003, turi būti aiškinamos taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamosios 
pagrindinėje byloje, jos nedraudžia nacionalinei konkurencijos priežiūros institucijai pri-
imti supaprastintą įmonės, pateikusios Komisijai prašymą ne visiškai atleisti nuo baudų, 
bet jas sumažinti, prašymą.

3.4 2016 m. sausio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje  
UAB „E-turas“ ir kiti prieš Konkurencijos tarybą  

(c-74/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant kelionių agentūrų 
UAB „Eturas“ (toliau – Eturas), UAB „AAA Wrislit“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „Baltic 
Tours Vilnius“, UAB „Daigera“, UAB „Ferona“, UAB „Freshtravel“, UAB „Guliverio kelio-
nės“, UAB „Kelionių akademija“, UAB „Kelionių gurmanai“, UAB „Kelionių laikas“, UAB 
„Litamicus“, UAB „Megaturas“, UAB „Neoturas“, UAB „Top Travel“, UAB „Travelonline 
Baltics“, UAB „Vestekspress“, UAB „Visveta“, UAB „Zigzag Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ 
ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau  – Konkurencijos taryba) gin-
čą dėl šios tarnybos skirtos baudos už antikonkurencinius veiksmus ir dalyvavimą juos 
vykdant.

Prašymas susijęs su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 
101  straipsnio 1 dalimi, apibrėžiančia susitarimus, kurie pagal Europos Sąjungos teisę 
nėra suderinami su vidaus rinka. 

prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Konkurencijos teisės draudžiami susitarimai tarp konkuruojančių ūkio subjektų 
paprastai suprantami labai plačiai, nekeliant esminių reikalavimų jo išraiškos būdui ar 
formai. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, konkurencijos samprata le-
mia kad ekonominis vienetas privalo nepriklausomai nuspręsti dėl strategijos, kurią jis 
ketina įgyvendinti bendroje rinkoje. Būtent šis nepriklausomumo reikalavimas nors ir  
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nekliudo ekonominiams vienetams protingai prisitaikyti prie egzistuojančio ir numato-
mo konkurentų elgesio, tačiau griežtai užkerta kelią bet kokiam tiesioginiam ar netie-
sioginiam kontaktui tarp tokių vienetų, kuriuo būtų paveikiamas esamo ar potencialaus 
konkurento elgesys rinkoje ar konkurentui būtų atskleidžiama elgesio kryptis, kurią jis 
nusprendė įgyvendinti ar ketina įgyvendinti rinkoje, kai tokių kontaktų tikslas ar pase-
kmė yra sukurti tokias konkurencijos sąlygas, kurios neatitinka normalių konkurencijos 
sąlygų atitinkamoje rinkoje, atsižvelgiant į produktų ar paslaugų prigimtį, įmonių dydį 
ir skaičių bei rinkos dydį. Todėl SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimu gali būti pripa-
žintas ne tik įmonių veikimas kartu, bet ir vėlesnis elgesys rinkoje, jeigu galima nustatyti 
priežasties ir pasekmės ryšį tarp veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje.

Platus draudžiamų susitarimų sampratos aiškinimas suponuoja, kad papras-
tai konkurencijos bylose ūkio subjektams taikomas griežtas įrodinėjimo, kuris galėtų 
paneigti buvus konkurencijos teisės pažeidimą, standartas. Remiantis nusistovėjusia 
Teisingumo Teismo praktika, daugeliu atvejų išvadą apie suderintus veiksmus ar susita-
rimą reikia daryti remiantis tam tikru kiekiu sutapimų ir požymių, kurie įvertinti kartu 
ir be kitokio logiško paaiškinimo, gali būti konkurencijos taisyklių pažeidimo įrodymas. 

Apžvelgiamu atveju nacionalinis teismas ir Teisingumo Teismas nagrinėjo neįpras-
tą situaciją, kai ūkio subjektų veiksmus konkurencijos teisės prasme reikėjo vertinti, atsi-
žvelgiant į specifinį verslo veikimo būdą, leidžiantį atsirasti netradiciniams ryšiams tarp 
toje pačioje rinkoje veikiančių ūkio subjektų. Nagrinėtu atveju susiklostė tokios aplinky-
bės, kai kelionių agentūros savo paslaugas siūlė ir pardavinėjo, naudodamosi (integruo-
damos į savo įmonių tinklalapius) vieninga internetine sistema, t. y. tokia programa, ku-
rioje apdorojama ir sisteminama kompiuterizuota informacija apie keliones ir su jomis 
susijusias paslaugas, kurią teikia kelionių organizatoriai. Iškilus klausimui dėl to, kaip tu-
rėtų būti vertinami ūkio subjektų veiksmai, kai į minėtą informacinę sistemą administra-
toriaus iniciatyva įvedamas pranešimas apie kelionėms taikomos nuolaidos apribojimą, 
Teisingumo Teismas akcentavo bendrąjį Europos Sąjungos principą, įtvirtinantį nekal-
tumo prezumpcijos imperatyvą, nustatytą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos  
48 straipsnio 1 dalyje, ir nurodė, kad ūkio subjektams turi būti suteikiama galimybė pa-
neigti prielaidą, kad nuo minėto pranešimo išsiuntimo jiems buvo žinomas pranešimo 
turinys. Šis Teisingumo Teismo jurisprudencijos pavyzdys rodo, kad taikant bendrąjį 
nekaltumo prezumpcijos principą, kinta įrodinėjimo naštos pasiskirstymo tarp ūkio su-
bjektų ir konkurencijos priežiūros institucijos santykis. Šiam santykiui tampant vis toly-
gesniam, be kita ko, konkurencijos priežiūros institucijoms gali būti taikomi griežtesni 
reikalavimai dėl konkretaus konkurencijos teisės pažeidimo pagrindimo. 

neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Pagrindinėje byloje, kurią nacionaliniu lygmeniu nagrinėjant pateiktas prašymas 
priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismui, buvo sprendžiamas pareiškėjų – in-
formacinės sistemos E-TURAS išimtinių teisių turėtojo ir administratoriaus (Eturo) bei 
šia sistema besinaudojusių kelionių agentūrų – ginčas su Konkurencijos taryba dėl jos 
sprendimo skirti šioms kelionių agentūroms baudas už nekonkurencinius veiksmus ati-
tinkamoje rinkoje.
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E-TURAS internetinė sistema – tai programa, kurioje apdorojama ir sisteminama 
kompiuterizuota informacija apie keliones ir su jomis susijusias paslaugas, kurią teikia 
kelionių organizatoriai. Ši sistema buvo integruojama į kelionių agentūrų tinklalapius. 
Naudodamiesi E-TURAS rezervacijos sistemos forma, pirkėjai galėjo kelionių agentūrų 
tinklalapiuose įsigyti keliones.

Konkurencijos taryba nutarime nustatė, kad E-TURAS sistemos administrato-
rius įvedė techninį apribojimą nuolaidoms, taikomoms per šią sistemą parduodamoms 
kelionėms, dėl kurio kelionių agentūros galėjo taikyti ne didesnę kaip 3 procentų dy-
džio pagrindinę nuolaidą. Taip pat nustatyta, kad, prieš įvedant šį techninį apribojimą, 
E-TURAS sistemoje buvo patalpintas sisteminis pranešimas, informuojantis kelionių 
agentūras apie nuolaidos apribojimą. Konkurencijos taryba konstatavo, kad kelionių 
agentūros, naudodamosi E-TURAS sistema tuo metu, kai buvo nustatytas minėtas ap-
ribojimas, įvertinusios pačios sistemos veikimo principus, jos savybes, Eturas paskelbtą 
sisteminį pranešimą bei pačių kelionių agentūrų interneto svetainėse skelbiamą informa-
ciją apie taikomas nuolaidas, galėjo pagrįstai numanyti, kad visos sistema besinaudojan-
čios kelionių agentūros taip pat taikys ne didesnes nei 3 procentų nuolaidas kelionėms. 
Konkurencijos taryba vertino, jog kelionių agentūros tarpusavyje atskleidė, kokio dydžio 
nuolaidą jos ketina taikyti ateityje, taip nebyliu pritarimu išreikšdamos bendrą valią dėl 
elgesio atitinkamoje rinkoje. Tokį kelionių agentūrų elgesį Konkurencijos taryba laikė jų 
suderintais veiksmais ir konstatavo dėl to buvus nacionalinio konkurencijos įstatymo ir 
SESV pažeidimą.

Dėl suderintų veiksmų, kai informacinėje sistemoje, prie kurios ūkio subjektai yra 
prisijungę, buvo nustatytas nuolaidos apribojimas parduodamoms paslaugoms

Teisingumo Teismas konstatavo, jog nekaltumo prezumpcijai prieštarautų prašymą 
priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo išvada, kad suinteresuotosios kelionių 
agentūros turėjo žinoti pagrindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo turinį, padaryta re-
miantis vien jo išsiuntimo faktu. Tačiau nekaltumo prezumpcijai neprieštarautų prašy-
mą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo sprendimas, kad pagrindinėje byloje 
nagrinėjamo pranešimo išsiuntimo faktu, atsižvelgiant į kitus objektyvius ir nuoseklius 
požymius, galima grįsti prezumpciją, kad pagrindinėje byloje dalyvaujančios kelionių 
agentūros nuo šio pranešimo išsiuntimo datos žinojo jo turinį, paliekant šioms kelionių 
agentūroms galimybę ją nuginčyti.

Kalbėdamas apie šį nuginčijimą, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad prašymą pri-
imti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas negali reikalauti perteklinių ar neįmanomų 
veiksmų. Pagrindinėje byloje dalyvaujančios kelionių agentūros turi turėti galimybę nu-
ginčyti prezumpciją, kad nuo pagrindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo išsiuntimo da-
tos žinojo jo turinį, pavyzdžiui, įrodydamos, jog negavo šio pranešimo, nesusipažino su 
atitinkama skiltimi arba susipažino su ja tik praėjus tam tikram laikui po išsiuntimo.

Kiek tai susiję su kelionių agentūrų dalyvavimu atliekant suderintus veiksmus, 
Teisingumo Teismas, priminęs savo ankstesnę praktiką, pagal kurią Sąjungos teisės są-
voka „suderinti veiksmai“, be suinteresuotųjų įmonių veiksmų suderinimo, apima elgesį 
rinkoje po šio suderinimo ir priežastinį šių dviejų elementų ryšį, atkreipė dėmesį į na-
grinėtos situacijos ypatingumą, t. y. tai, kad aptariamos informacinės sistemos adminis-
tratorius nusiuntė pranešimą dėl šioje sistemoje dalyvaujančių kelionių agentūrų bendrų  
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antikonkurencinių veiksmų, kad su šiuo pranešimu buvo galima susipažinti tik nagrinė-
jamos informacinės sistemos skiltyje „informaciniai pranešimai“ ir kad kelionių agentū-
ros nepateikė aiškaus atsakymo į jį. Po šio pranešimo išsiuntimo buvo nustatytas tech-
ninis apribojimas, kuriuo šioje sistemoje pateikiamiems užsakymams galimos taikyti 
nuolaidos buvo apribotos iki 3 %. Nors šis apribojimas neužkirto kelio atitinkamoms ke-
lionių agentūroms taikyti savo klientams didesnes nei 3 % nuolaidas, vis dėlto jis lėmė 
būtinumą atlikti papildomus techninius formalumus norint tai padaryti. Teisingumo 
Teismo vertinimu, būtent šios aplinkybės gali įrodyti kelionių agentūrų, žinojusių pa-
grindinėje byloje nagrinėjamo pranešimo turinį, veiksmų derinimą ir jas galima pripa-
žinti nebyliai pritarusiomis bendriems antikonkurenciniams veiksmams, jeigu taip pat 
bus nustatyti kiti du suderintų veiksmų sudėties elementai. Atsižvelgiant į tai, kaip nacio-
nalinis teismas vertins įrodymus, bus galima preziumuoti, kad kelionių agentūra dalyva-
vo atliekant suderintus veiksmus nuo to momento, kai susipažino su pranešimo turiniu. 
Ir priešingai, jei neįmanoma įrodyti, jog kelionių agentūra žinojo apie minėtą pranešimą, 
jos dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus negalima grįsti vien pagrindinėje byloje 
nagrinėjamoje sistemoje nustatyto techninio apribojimo buvimu, jeigu remiantis kitais 
objektyviais ir nuosekliais požymiais neįrodyta, kad ji nebyliai pritarė antikonkurenci-
niams veiksmams.

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad kelionių agentūra gali nuginčyti dalyvavimo 
atliekant suderintus veiksmus prezumpciją, jeigu įrodys, kad viešai atsiribojo nuo šių 
veiksmų arba pranešė apie juos administracinėms institucijoms. Esant tokioms ypatin-
goms aplinkybėms, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, negalima reikalauti, kad atsiri-
boti ketinanti kelionių agentūra apie tai pareikštų visiems konkurentams, kuriems buvo 
skirtas pagrindinėje byloje nagrinėjamas pranešimas, nes ši agentūra faktiškai negali ži-
noti visų tų adresatų. Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą patei-
kęs teismas gali pripažinti, kad minėtą prezumpciją galima paneigti E-TURAS sistemos 
administratoriui skirtu aiškiu ir nedviprasmiškai išreikštu prieštaravimu.

Kalbėdamas apie galimybę paneigti dalyvavimo atliekant suderintus veiksmus pre-
zumpciją kitais įrodymais nei viešas atsiribojimas ar pranešimas administracinėms insti-
tucijoms, Teisingumo Teismas nurodė, kad esant tokioms aplinkybėms, kokios susiklostė 
pagrindinėje byloje, priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir jį atliekant dalyvavusių 
įmonių elgesio rinkoje prezumpciją galima būtų paneigti įrodžius, kad sistemingai buvo 
taikyta nustatytą ribą viršijanti nuolaida.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) 
nusprendė:

SESV 101 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad jeigu informacinės sistemos, skir-
tos leisti kelionių agentūroms pardavinėti keliones jų interneto svetainėse taikant vienodą 
užsakymo formą, administratorius asmenine elektronine žinute išsiunčia šiems ūkio su-
bjektams pranešimą, kuriame įspėja, kad per šią sistemą parduodamoms prekėms taiko-
mos nuolaidos nuo šiol bus ribojamos, ir po šio pranešimo išplatinimo šioje sistemoje 
padaromi techniniai pakeitimai, būtini šiai priemonei įgyvendinti, galima preziumuoti, 
kad nuo to momento, kai minėti ūkio subjektai susipažino su sistemos administrato-
riaus atsiųstu pranešimu, jie dalyvavo atliekant suderintus veiksmus, kaip tai suprantama  
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pagal nurodytą nuostatą, jeigu jie viešai neatsiribojo nuo šių veiksmų, nepranešė apie 
juos administracinėms institucijoms arba nepateikė kitų įrodymų šiai prezumpci-
jai paneigti, pavyzdžiui, įrodymų, kad sistemingai buvo taikyta nustatytą ribą viršijanti 
nuolaida.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, remdamasis įrodymų 
vertinimą ir reikalaujamą įrodinėjimo standartą reglamentuojančiomis nacionalinėmis 
nuostatomis, turi ištirti, ar, atsižvelgiant į visas jam žinomas aplinkybes, pranešimo, kaip 
antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, išsiuntimas gali būti pakankamas įrodymas sie-
kiant nustatyti, kad jo adresatai žinojo jo turinį. Nekaltumo prezumpcijai prieštarautų 
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo išvada, kad vien šio pranešimo 
išsiuntimo faktas gali būti pakankamas įrodymas siekiant nustatyti, kad jo adresatai turė-
jo žinoti jo turinį.

3.5. 2016 m. gegužės 4 d. sprendimai bylose 
Lenkijos Respublika prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos  

Tarybą (c-358/14), 
Pillbox 38(UK) Limited prieš Secretary of State for Health (c-477/14) ir  

Philip Morris Brands SARL ir kt. prieš Secretary of State for Health (c-547/14)

Apžvelgiamose bylose buvo ginčijamos tam tikros 2014 m. balandžio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pa-
teikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB, (to-
liau – Direktyva 2014/40/ES) nuostatos. Lenkija, palaikoma Rumunijos, Teisingumo 
Teisme ginčijo cigarečių su mentoliu draudimą (byla C-358/14). Kitose dviejose bylose 
(C-477/14 ir C-547/14) High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division 
(Administrative Court) (Aukštasis Teisingumo Teismas (Anglija ir Velsas), Karalienės 
rūmų skyrius (administracinių bylų kolegija) Teisingumo Teismo teiravosi, ar kai kurios 
Direktyvos 2014/40/ES nuostatos galioja.

sprendimų aktualumas ir svarba

2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/37/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, taikomų tabako gaminių gamybai, 
pateikimui ir pardavimui, suderinimo (toliau – ir Direktyva 2001/37/EB) buvo nustatytos 
Sąjungos lygio taisyklės dėl tabako gaminių. Atsižvelgiant į mokslo, rinkos ir tarptauti-
nius pokyčius, ši direktyva buvo panaikinta ir priimta naujoji Direktyva 2014/40/ES.

Direktyvos 2014/40/ES preambulėje pažymima, jog valstybių narių įstatymai ir 
kiti teisės aktai, taikomi tabako ir susijusių gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, 
dar labai skiriasi ir tai trukdo sklandžiai veikti vidaus rinkai. Siekiant, kad tabako gami-
nių vidaus rinka veiktų sklandžiai, tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos dydis, vis 
didėjanti tendencija tabako gaminių gamintojams sutelkti gamybą, skirtą visai Sąjungai, 
tik keliose Sąjungoje esančiose gamybos įmonėse ir su tuo susijęs didelis tarpvalstybinės 
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prekybos tabako ir susijusiais gaminiais mastas verčia imtis griežtesnių teisėkūros veiks-
mų ne nacionaliniu, o Sąjungos lygmeniu. Pagal naująją Direktyvą 2014/40/ES siekia-
ma, pirma, sudaryti palankesnes sąlygas sklandžiam tabako ir susijusių gaminių vidaus  
rinkos veikimui, pagrindu laikant aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį, ir, antra, laiky-
tis Sąjungos įsipareigojimų pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pa-
grindų konvenciją.8

Direktyvoje 2014/40/ES visų pirma numatyta uždrausti nuo 2020 m. gegužės 20 d.9 
pateikti rinkai būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius ir suvienodinti tabako gaminių 
etiketes bei pakuotes. Be to, šioje direktyvoje taip pat numatyta speciali tvarka, taikoma 
elektroninėms cigaretėms. 

Bylose C-358/14 ir C-547/14 Direktyva 2014/40/ES buvo ginčijama tuo pagrindu, 
jog Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 114 straipsnis nėra tinka-
mas jos teisinis pagrindas. Spręsdamas, ar Direktyva 2014/40/ES buvo pagrįstai priimta 
remiantis SESV 114  straipsniu, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas rėmėsi savo su-
formuota praktika, kad nors siekiant pateisinti rėmimąsi SESV 114 straipsniu nepakanka 
vien konstatuoti nacionalinės teisės skirtumų, kitaip yra, kai dėl nacionalinių įstatymų 
ir kitų teisės aktų nuostatų skirtumų gali būti pažeistos pagrindinės laisvės ir padaryta 
tiesioginė įtaka vidaus rinkos veikimui. Teisingumo Teismas nagrinėjo, ar Direktyvos 
2014/40/ES priėmimo pagrindas atitinka Teismo praktikoje suformuotus kriterijus, kad, 
nors SESV 114  straipsnį galima pasirinkti kaip teisinį pagrindą siekiant užkirsti kelią 
naujoms prekybos kliūtims, kylančioms dėl nevienodos nacionalinės teisės aktų raidos, 
tokių kliūčių atsiradimas turi būti tikėtinas, o atitinkama priemonė – skirta joms išvengti.

Byloje C-547/14 taip pat buvo keliami klausimai dėl Direktyvos 2014/40/ES tam 
tikrų nuostatų aiškinimo, t. y. ar valstybės narės gali toliau taikyti ar nustatyti naujus rei-
kalavimus dėl tabako gaminių pakuočių aspektų, kurie šia direktyva nėra suderinti, taip 
pat ar Direktyvos 2014/40/ES 13 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją 
draudžiama vienetinių pakelių ir išorinės pakuotės etiketėje, taip pat ant pačių tabako ga-
minių nurodyti toje nuostatoje numatytą informaciją, net jeigu jos turinys yra teisingas.

Apžvelgiamose bylose Direktyvoje 2014/40/ES nustatyti ribojimai bei reikalavi-
mai taip pat buvo ginčijami teigiant, jog nustatytos priemonės pažeidė proporcingumo 
principą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, spręsdamas dėl galimo proporcingumo 
principo pažeidimo, vertino Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo pasirinktų priemonių 
tinkamumą, mažiau ribojančių priemonių pasirinkimo galimybę, bei taikomų ribojimų 
neigiamų ekonominių ir socialinių pasekmių mastą. Šiuo aspektu Teismas rėmėsi dar 
2002 m. sprendžiant dėl Direktyvos 2001/37/EB galiojimo suformuota praktika, jog srity-
je, kurioje, kaip nagrinėjamu atveju, būtina priimti politinius, ekonominius ir socialinius 
sprendimus ir privaloma atlikti sudėtingus vertinimus, Sąjungos teisės aktų leidėjui sutei-
kiama plati diskrecija. Todėl tik akivaizdžiai netinkamas šioje srityje nustatytos priemo-
nės pobūdis, atsižvelgiant į kompetentingų institucijų siekiamą tikslą, gali turėti įtakos 
tokios priemonės teisėtumui.

8 Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija pasirašyta 2003 m. gegužės  
21 d. Ženevoje.

9 Šis draudimas bus taikomas tabako būdingo kvapo ar skonio gaminiams, kurių pardavimo apimtys 
Sąjungos mastu sudaro 3 procentus arba daugiau konkrečios kategorijos gaminių pardavimo apimčių.
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Dėl cigarečių su mentoliu draudimo

Byloje C-358/14 Teisingumo Teismas konstatavo, kad būdingo kvapo ar skonio ta-
bako gaminiai (ar tai būtų mentolis, ar kita kvapioji medžiaga), pirma, turi bendrų pa-
našių objektyvių požymių ir, antra, turi panašų poveikį pradedant vartoti tabaką ir var-
tojant jį ilgą laiką. Jis priminė, kad mentoliu dėl jo malonaus kvapo ar skonio siekiama 
tabako gaminius padaryti patrauklesnius vartotojams ir kad sumažinus šių gaminių 
patrauklumą gali būti prisidėta mažinant naujų ir esamų vartotojų tabako vartojimą ir 
priklausomybę.

Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad priimant direktyvą labai skyrėsi vals-
tybių narių teisės aktai: kai kurios valstybės narės buvo sudariusios skirtingus leidžiamų 
ar draudžiamų kvapiųjų medžiagų sąrašus, o kitos nebuvo priėmusios konkrečių teisės 
aktų šiuo aspektu. Be to, Teisingumo Teismas nurodė, kad, uždraudus būdingo kvapo ar 
skonio tabako gaminių pateikimą rinkai, direktyva būtent užkertamas kelias tokiai nevie-
nodai valstybių narių teisės aktų raidai. Todėl Teisingumo Teismas konstatavo, kad tokiu 
draudimu gali būti sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiam tabako ir susijusių gami-
nių vidaus rinkos veikimui ir kartu šis draudimas yra tinkamas siekiant užtikrinti aukštą 
žmonių, ypač jaunimo, sveikatos apsaugos lygį.

Teisingumo Teismas taip pat nusprendė, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas, pasinau-
dodamas plačia diskrecija, galėjo teisėtai nustatyti tokį draudimą, nes mažiau ribojančios 
priemonės, kurių siūlė imtis Lenkijos Respublika, neatrodo tokios pat tinkamos siekia-
mam tikslui įgyvendinti. Anot Teisingumo Teismo, iš tiesų tik būdingo kvapo ar skonio 
tabako gaminiams padidinus amžiaus ribą, nuo kurios leidžiama juos vartoti, uždraudus 
tarpvalstybinę prekybą tabako gaminiais ar pateikiant etiketėse įspėjimą apie galimą žalą 
sveikatai, kuriame būtų nurodyta, jog būdingo kvapo ar skonio tabako gaminiai taip pat 
kenkia sveikatai kaip ir kiti tabako gaminiai, negali būti sumažintas šių gaminių patrau-
klumas, todėl ir užkirstas kelias asmenims, kurių amžius didesnis už nustatytą ribą, pra-
dėti vartoti tabaką. Galiausiai Teisingumo Teismas nusprendė, kad toks draudimas nepa-
žeidžia subsidiarumo principo.

Dėl tabako gaminių etikečių ir pakuočių suvienodinimo

Byloje C-547/14 spręsdamas, ar Direktyvos 2014/40/ES 24 straipsnio 2 dalis turi 
būti aiškinama taip, kad pagal ją valstybėms narėms leidžiama priimti griežtesnes taisy-
kles, susijusias su tabako gaminių pakuotės standartizavimu, nei numatytosios šioje di-
rektyvoje, Teisingumo Teismas pažymėjo, jog Direktyvos 2014/40/ES 24 straipsnio 2 dalį 
iš tikrųjų galima aiškinti įvairiai, todėl tokios valstybėms narėms suteiktos galimybės 
tiksli apimtis nėra visiškai aiški. Vis dėlto, atsižvelgęs į nusistovėjusią Teismo praktiką, 
jog, kai antrinės teisės aktą galima aiškinti įvairiai, pirmenybę reikia teikti Sutartį atitin-
kančiam aiškinimui, o ne tokiam, dėl kurio reikėtų konstatuoti nesuderinamumą su ja, 
taip pat išanalizavęs susijusias Direktyvos 2014/40/ES nuostatas, Teisingumo Teismas 
priėjo prie išvados, jog valstybėms narėms leidžiama toliau taikyti ar nustatyti naujus rei-
kalavimus tik dėl tabako gaminių pakuočių aspektų, kurie nėra suderinti direktyva.
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Dėl draudimo vienetinių pakelių ir išorinės pakuotės etiketėje ir ant paties tabako 
gaminio nurodyti elementus ir požymius, galinčius skatinti pirkti tabako gaminius ar ra-
ginti juos vartoti, net jeigu šiais elementais ir požymiais pateikiamos informacijos turinys 
yra teisingas, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad toks skatinimas ar raginimas gali būti 
vykdomas pateikiant tam tikrus pareiškimus ar teiginius, net kai šių turinys yra teisin-
gas. Iš tiesų, kaip nustatyta Direktyvos 2014/40/ES 27 konstatuojamojoje dalyje, kai kurie 
žodžiai ar žodžių junginiai, kaip antai „mažai dervų“, „lengvos“, „labai lengvos“, „natū-
ralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, „bekvapis“, „plonos“, ir kiti elementai ar požymiai gali 
klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jeigu jie sudaro įspūdį, kad tie gaminiai yra mažiau 
kenksmingi ar turi teigiamą poveikį. Siekiant aukšto sveikatos apsaugos lygio iš tiesų rei-
kia, kad tabako gaminių vartotojai, kurie sudaro itin pažeidžiamą vartotojų kategoriją dėl 
nikotino sukeliamos priklausomybės, nebebūtų skatinami vartoti šių produktų pateikiant 
informaciją, net jeigu jos turinys būtų teisingas, kurią jie gali suprasti kaip sumažinančią 
su jų įpročiais susijusią riziką arba priskiriančią minėtiems gaminiams teigiamą poveikį. 
Teisingumo Teismas konstatavo ir tai, kad minėtu draudimu neviršijama tai, kas būtina 
siekiamam tikslui įgyvendinti. 

Teismas taip pat padarė išvadą, kad taisyklės, iš esmės susijusios su įspėjimų apie 
galimą žalą sveikatai vientisumu atidarius pakelį, bendro pobūdžio įspėjimo apie ga-
limą žalą sveikatai ir informacinio pranešimo vieta ir matmenimis ir vienetinių cigare-
čių pakelių forma ir minimaliu cigarečių skaičiumi viename vienetiniame pakelyje, yra 
proporcingos.

Be to, Teisingumo Teismas konstatavo, jog numatęs, kad ant kiekvieno vienetinio 
pakelio ar išorinės pakuotės turi būti pateikiami įspėjimai apie galimą žalą sveikatai, ku-
rie turi būti sudaryti iš tekstinio įspėjimo ir atitinkamos spalvotos nuotraukos ir turi pa-
dengti kiekvieno vienetinio pakelio priekinio ir užpakalinio paviršiaus 65 % išorės ploto, 
Sąjungos teisės aktų leidėjas neviršijo to, kas tinkama ir būtina.

Dėl elektroninėms cigaretėms taikomos specialios tvarkos

Byloje C-477/14 dėl elektroninėms cigaretėms taikomos specialios tvarkos, pagal 
kurią pirmiausiai gamintojai ir importuotojai privalo pateikti pranešimą valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms apie gaminius, kuriuos jie ketina pateikti rinkai 
(pranešimas turi būti pateikiamas prieš šešis mėnesius iki numatyto pateikimo rinkai), 
turi būti nurodyti tam tikri konkretūs įspėjimai, nikotino kiekis turi būti ne didesnis kaip 
20 mg/ml, privaloma pridėti informacinį lapelį, draudžiama reklama bei rėmimas ir nu-
matyta pareiga kasmet teikti ataskaitas, Teisingumo Teismas nurodė, kad šios cigaretės 
pasižymi kitokiomis objektyviomis savybėmis negu tabako gaminiai. Taigi Sąjungos tei-
sės aktų leidėjas nepažeidė vienodo požiūrio principo nustatęs šioms cigaretėms atskirą 
teisinę tvarką, kuri taip pat nėra tokia griežta, kaip taikoma tabako gaminiams.

Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į elektroninių cigarečių ir 
pildomųjų talpyklų rinkos augimą, nacionalinės taisyklės, susijusios su sąlygomis, kurias 
turi atitikti šie gaminiai, savaime, nesant suderinimo Sąjungos lygiu, gali sudaryti lais-
vo prekių judėjimo kliūčių. Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad pagal direktyvą 
valstybėms narėms leidžiama uždrausti tarpvalstybinę nuotolinę prekybą elektroninėmis 
cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis ir joje įtvirtintos tam tikros bendros taisyklės 
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jos neuždraudusioms valstybėms narėms, taigi valstybėms narėms sudaromos sąlygos už-
kirsti kelią apeiti šioje direktyvoje nustatytas atitikties taisykles.

Teisingumo Teismas pabrėžė, kad dėl tikro ar galimo pavojaus, susijusio su elek-
troninių cigarečių vartojimu, Sąjungos teisės aktų leidėjas turėjo imtis veiksmų, laiky-
damasis iš atsargumo principo kylančių reikalavimų. Šiuo aspektu su elektroninėmis 
cigaretėmis susijusi notifikavimo pareiga nėra akivaizdžiai netinkama ir ja akivaizdžiai 
neviršijama tai, kas būtina Sąjungos teisės aktų leidėjo siekiamam tikslui įgyvendinti. 
Teisingumo Teismas taip pat nepritarė argumentui, kad elektroninių cigarečių ir pildo-
mųjų talpyklų gamintojų ir importuotojų pareiga kasmet kompetentingoms valstybių 
narių institucijoms teikti tam tikrus duomenis, kad šios institucijos galėtų stebėti rinkos 
raidą, pažeidžia proporcingumo ir teisinio saugumo principus. Be to, nustatęs maksimalų 
20 mg/ml nikotino kiekį, kuris gali būti elektroninių cigarečių skystyje, Sąjungos teisės 
aktų leidėjas neveikė savavališkai ir akivaizdžiai neviršijo to, kas tinkama ir būtina di-
rektyva siekiamam tikslui įgyvendinti. Teisingumo Teismas taip pat priėjo prie išvados, 
jog nėra neproporcinga reikalauti, kad elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų vie-
netiniuose pakeliuose būtų pateikiamas atskiras lapelis, ir juo labiau nėra neproporcinga 
iš esmės uždrausti su elektroninių cigarečių ir jų pildomosiomis talpyklomis susijusius 
komercinius pranešimus ir jų rėmimą. Be to, draudimas ūkio subjektams skatinti savo 
gaminių pardavimą neturi įtakos laisvės užsiimti verslu ir teisės į nuosavybę, pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, esmei.

Galiausiai Teisingumo Teismas konstatavo, kad elektroninėms cigaretėms taikoma 
speciali tvarka nepažeidžia subsidiarumo principo.

Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendė:

Byloje C‑358/14
Atmesti Lenkijos Respublikos ieškinį.

Byloje C‑547/14
1. Direktyvos 2014/40/ES 24 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad valsty-

bės narės gali toliau taikyti ar nustatyti naujus reikalavimus dėl tabako gaminių pakuočių 
aspektų, kurie šia direktyva nėra suderinti.

2. Direktyvos 2014/40/ES 13 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal 
ją draudžiama vienetinių pakelių ir išorinės pakuotės etiketėje, taip pat ant pačių taba-
ko gaminių nurodyti toje nuostatoje numatytą informaciją, net jeigu jos turinys yra 
teisingas.

3. Išnagrinėjus High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division 
(Administrative Court) pateiktus prejudicinius klausimus nepaaiškėjo nieko, kas galėtų 
paveikti Direktyvos 2014/40 7 straipsnio, 18  straipsnio, 24 straipsnio 2 ir 3 dalių ir jos  
II antraštinės dalies II skyriuje esančių nuostatų galiojimą.

Byloje C‑477/14
Išnagrinėjus pateiktą klausimą nepaaiškėjo nieko, kas galėtų paveikti Direktyvos 

2014/40/ES 20 straipsnio galiojimą.
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4. europos Žmogaus teisių teismo sprendimų apžvalga

4.1. europos Žmogaus teisių teismo 2016 m. kovo 23 d. didžiosios 
kolegijos sprendimas byloje F. G. prieš Švediją (pareiškimo nr. 43611/11)

Šioje byloje nustatyta, kad būtų pažeisti Konvencijos 2 ir 3 straipsniai, jeigu pa-
reiškėjas bus išsiųstas į Iraną be ex nunc įvertinimo apie jo atsivertimo į krikščionybę 
pasekmes.

faktinės aplinkybės

Pareiškėjas 2009 m. lapkričio 16 d. atvyko į Švediją ir pateikė prašymą suteikti po-
litinį prieglobstį. Pareiškėjas Migracijos tarybai pateikė Švedijos pastoriaus pažymą, pa-
tvirtinančią, kad jis buvo pakrikštytas. Apklausoje taip pat paaiškino, kad savo kilmės 
valstybėje Irane buvo persekiojamas dėl politinių priežasčių – dalyvavo protesto de-
monstracijose prieš valdžią, buvo susijęs su Irano „Žaliuoju judėjimu“. Migracijos taryba 
2010 m. balandžio 29 d. pareiškėjo prašymą atmetė. Šis sprendimas buvo grindžiamas 
argumentais, kad pareiškėjo nurodytos veiklos savaime nereiškia, jog grąžinus jį į kilmės 
valstybę jam kiltų persekiojimo ar bausmės grėsmė. Nacionaliniai teismai pripažino, jog 
pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudarė pagrindo teikti politinį prieglobstį. Pareiškėjas 
Europos Žmogaus Teisių Teismui nurodė, kad, atsižvelgiant į jo politinę veiklą praeity-
je bei atsivertimą iš islamo į krikščionybę Švedijoje, jo išsiuntimas į Iraną prieštarautų 
Konvencijos 2 ir 3 straipsniams.

neoficiali teismo sprendimo apžvalga

Teismas šioje byloje pripažino, kad nacionalinės institucijos nuodugniai ištyrė pa-
reiškėjo nurodytas aplinkybes dėl jo politinės veiklos šios bylos kontekste. Teismas sutiko, 
kad pareiškėjas savo kilmės valstybėje nebuvo reikšmingai politiškai aktyvus, jo politinė 
veikla buvo fragmentiška, o byloje trūko įrodymų, kad Irane jis už tai būtų persekiojamas. 
Nagrinėjant pareiškėjo prašymą taip pat buvo reikšminga tai, kad Švedijoje pareiškėjas pri-
ėmė krikščionišką tikėjimą. Nacionalinėms institucijoms jis pateikė Švedijos pastoriaus pa-
žymą apie savo krikštą. Nors žodinės apklausos metu pareiškėjas nurodė, kad savo tikėjimu 
prašymo suteikti prieglobstį negrindžia, paaiškindamas, kad tai yra privatu ir „nenorėjo iš-
naudoti vertingo savo naujai atrasto tikėjimo kaip priemonės nusipirkti prieglobstį“, tačiau 
vėlesniuose žodiniuose paaiškinimuose pareiškėjas paminėjo, jog atsivertimas į krikščiony-
bę grįžus į Iraną jam galėtų kelti sunkumų. Nacionaliniai teismai atsisakymą suteikti prie-
globstį iš esmės vertino remdamiesi kitais kriterijais, o dėl priimto krikščioniško tikėjimo 
nurodė, kad pareiškėjas savo prašymo šia aplinkybe negrindė. Nors išnagrinėjus pareiškė-
jo skundą pastarasis teikė prašymą peržiūrėti ankstesnį teismo sprendimą jau remdamasis 
naujo tikėjimo pagrindu, nacionalinis teismas konstatavo, kad tai nėra naujai paaiškėjusi 
aplinkybė ir pareiškėjo prašymo netenkino.
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Šiomis aplinkybėmis Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad aplinky-
bė, jog pareiškėjas Švedijoje atsivertė į krikščionių tikėjimą, gali kelti grėsmę, kad išsiun-
tus jį į kilmės valstybę būtų pažeistos Konvencijos 2 ir 3 straipsniuose įtvirtintos teisės. 
Švedijos nacionalinės institucijos tai žinojo ir atsisakė pareiškėjo naują tikėjimą įvertinti 
kaip pagrindą suteikti prieglobstį – išsamiai nevertino, ar pareiškėjo atsivertimas į nau-
ją tikėjimą yra rimtas, svarbus, nuoseklus, netyrė, kaip pareikėjas šį tikėjimą išpažino 
Švedijoje ir kaip ketino tą daryti Irane, jeigu būtų įvykdytas sprendimas išsiųsti jį į kilmės 
valstybę. Atsižvelgiant į aplinkybių visumą, tokioje situacijoje kompetentingos nacionali-
nės institucijos turėjo pareigą įvertinti šiuos veiksnius prieš priimant sprendimą išsiųsti 
pareiškėją į Iraną nepaisant to, kad jis proceso pradžioje savo prašymo negrindė nauju 
tikėjimu. To neatlikus, Konvencijos 2 ir 3 straipsniai būtų pažeisti, jeigu pareiškėjas bus 
išsiųstas į Iraną be ex nunc įvertinimo apie jo atsivertimo į krikščionybę pasekmes.

Įvertinęs tai, kas išdėstyta, Teismas nurodė, kad Konvencijos 2 ir 3 straipsniai ne-
būtų pažeisti, jeigu pareiškėjas bus išsiųstas į Iraną, atsižvelgiant į jo politinę veiklą, ta-
čiau Konvencijos 2 ir 3 straipsniai būtų pažeisti, jeigu pareiškėjas bus išsiųstas į Iraną be 
ex nunc įvertinimo apie jo atsivertimo į krikščionybę pasekmes. Dėl patirtos žalos atly-
ginimo byloje konstatuota, kad pažeidimo nustatymas yra pakankama neturtinės žalos 
atlyginimo forma.

4.2. europos Žmogaus teisių teismo 2016 m. kovo 22 d. sprendimas 
byloje Guberina prieš Kroatiją (pareiškimo nr. 23682/13) 1

Šioje byloje nustatytas Konvencijos 14 straipsnio kartu su Konvencijos Pirmojo 
Protokolo 1 straipsniu pažeidimas, kadangi nacionalinės institucijos nepritaikė pareiš-
kėjui mokesčių lengvatos, kuri skirta gyvenamąjį būstą įsigijusiems asmenims. Mokesčių 
lengvatą buvo atsisakyta taikyti motyvuojant tuo, kad prieš įsigydamas būstą pareiškėjas 
jau turėjo kitą gyvenamąjį būstą, tačiau Teismas konstatavo, kad tai atliekant nepagrįstai 
neatsižvelgta į tai, kad ankstesnis pareiškėjo būstas buvo nepritaikytas negalią turinčio 
pareiškėjo sūnaus specialiesiems poreikiams. 

faktinės aplinkybės

Pareiškėjas 2006 m. spalio 19 d. pateikė prašymą pritaikyti jam mokesčių lengvatą, 
kadangi jis įsigijo naują gyvenamąjį būstą. Kroatijos įstatymuose buvo numatyta galimy-
bė taikyti tokią lengvatą būstą įsigyjančiam asmeniui, jeigu jis pats arba šeimos narys iki 
tol neturėjo gyvenamojo būsto. Pareiškėjas nurodė, kad pardavė prieš tai turėtą būstą, nes 
jis neatitiko jo vaiko specialiųjų poreikių. Pareiškėjo teigimu, prieš tai turėtas butas buvo 
trečiame namo aukšte, laiptinėje nebuvo lifto. Pareiškėjo sūnus galėjo judėti tik pritaikytu 
vežimėliu, todėl jam buvo labai sudėtinga vykti pas gydytoją, į fizioterapiją, mokyklą ir 
patenkinti kitus socialinius poreikius. 

Mokesčių administratorius šio prašymo netenkino ir įpareigojo pareiškėją sumo-
kėti mokesčius, nurodydamas, kad aptariama išlyga taikoma asmenims, kurie neturi kito 

1 Dėl šio sprendimo pateiktas prašymas perduoti bylos nagrinėjimą Europos Žmogaus Teisių 
Teismo didžiajai kolegijai. Prieiga internete: < http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161530>.  
Žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 18 d.
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būsto, o pareiškėjas turėjo butą, kuris atitiko gyventi jame reikalingus poreikius. Vietos 
mokesčių administratorius atsižvelgė į ankstesnio būsto gyvenamąjį plotą ir tai, kad jame 
buvo elektra, vanduo ir kiti patogumai, todėl nusprendė, kad pareiškėjo apgyvendinimo 
poreikiai prieš tai buvo užtikrinami. Dėl to pareiškėjui nepritaikyta mokestinė lengva-
ta įsigyti nekilnojamąjį turtą ir atmesti jo argumentai dėl šeimos specialiųjų poreikių. 
Nacionaliniai teismai taip pat konstatavo, kad pareiškėjui įsigijus naują būstą nebuvo pa-
grindo konstatuoti, jog pareiškėjas tokiu būdu siekė aprūpinti savo šeimos būsto porei-
kius, nes ankstesnis butas juos iš esmės atitiko.

neoficiali teismo sprendimo apžvalga

Šioje byloje buvo vertinama, ar pareiškėjui nesuteikus mokestinės lengvatos nebu-
vo pažeistas Konvencijos 14 straipsnis kartu su Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straips-
niu. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas buvo traktuojamas kitaip negu kiti asmenys dėl 
savo vaiko sveikatos sutrikimų. Nors šiuos sutrikimus turėjo ne pats pareiškėjas, o jo sū-
nus, Teismas pripažino, kad dėl to susiklostęs nevienodas traktavimas patenka į diskrimi-
naciją draudžiančio Konvencijos 14 straipsnio reguliavimo sritį. 

Teismo vertinimu, ankstesnis pareiškėjo butas, į kurį nebuvo galima patekti liftu, 
labai apsunkino jo sūnaus judėjimą ir kėlė grėsmę vaiko asmens raidai, galimybei pilna-
vertiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Ieškodamas naujo būsto, kuris atitiktų jo 
šeimos poreikius, pagal nacionalinę teisę pareiškėjas buvo tokioje pačioje padėtyje, kaip 
ir visi kiti asmenys, kurie siekia iš vieno būsto persikelti į kitą, nors faktiškai pareiškė-
jo padėtis skyrėsi. Kompetentingos nacionalinės institucijos neatsižvelgė į pareiškėjo pa-
dėties ypatumus ir specialius jo šeimos poreikius būstui. Pareiškėjo atžvilgiu teisė buvo 
pritaikyta formaliai, tinkamai neinterpretuojant sąvokos „būtinieji reikalavimai infras-
truktūrai“ – šį terminą nacionalinės institucijos aiškino kaip ir kitose situacijose, t. y. reiš-
kiantį būsto plotą, elektros, vandens ir kitas komunikacijas. Nors pažodžiui interpretuo-
jamas teisinis reguliavimas galėjo būti suprantamas kaip neleidžiantis pareiškėjui taikyti 
mokestinės lengvatos, Teismas pažymėjo, kad nacionalinės institucijos ir ypatingai – teis-
mai, privalo tinkamai aiškinti ir taikyti įstatymus. Šiuo atveju nacionalinis teisinis regu-
liavimas paliko diskrecijos individualiai vertinti kiekvieną situaciją, tačiau ši diskrecija 
nebuvo panaudota – nacionalinės institucijos įstatymus taikė neužtikrindamos poreikių, 
kurie kyla iš pareiškėjo padėties ypatybių. Teismas konstatavo, kad šioje byloje nebuvo 
objektyviai ir protingai pagrįsta, kodėl pareiškėjui nepritaikyta mokestinė lengvata, todėl 
pripažino Konvencijos 14 straipsnio kartu su Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsniu 
pažeidimą.

4.3. europos Žmogaus teisių teismo 2016 m. birželio 14 d. sprendimas 
byloje Biržietis prieš Lietuvą (pareiškimo nr. 49304/09)

Šioje byloje vienbalsiai buvo nustatytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 8 straipsnio pažeidimas dėl draudimo kalina-
miems asmenims auginti barzdą.
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faktinės aplinkybės

Pareiškėjas buvo nuteistas ir 2006–2009 m. atliko laisvės atėmimo bausmę 
Marijampolės pataisos namuose. Bausmės vykdymo metu jis pateikė prašymą Kalėjimų 
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leisti užsiauginti barz-
dą. Šiame prašyme pareiškėjas nurodė, kad sirgo onkologine liga ir dėl patirto gydymo 
skutimasis dirgino jo odą. Pareiškėjo prašymas nacionalinėse institucijose buvo pripažin-
tas nepagrįstu, be kita ko, remiantis aplinkybe, kad įstaigos medikai apžiūrėjo pareiškėją 
ir nenustatė odos sudirgimų.

neoficiali teismo sprendimo apžvalga

Pareiškėjas savo prašyme Europos Žmogaus Teisių Teismui (toliau – ir Teismas) 
nurodė, kad uždraudus jam auginti barzdą buvo pažeista Konvencijos 8 straipsnio gina-
ma teisė į privatų gyvenimą. Teismas pripažino, kad ginčijamas draudimas buvo įgyven-
dintas remiantis apibrėžta teise. Jis buvo įtvirtintas Marijampolės pataisos namų vidaus 
tvarkos taisyklėse, su kuriomis pareiškėjas buvo supažindintas. Tačiau, vertinant drau-
dimo auginti barzdą suderinamumą su Konvencijos nuostatomis, Teismas atsižvelgė į 
šio ribojimo tikslus bei proporcingumą. Teismas pripažino nepagrįstais Vyriausybės ar-
gumentus, kad draudimas galėjo pasitarnauti teisėtam tikslui tvarkos ir nusikalstamu-
mo prevencijos užtikrinimui – Vyriausybė nepagrindė, kaip leidimas pareiškėjui augin-
ti barzdą galėjo lemti netvarką ir nusikalstamumą, kokiose situacijose barzdų auginimo 
draudimas būtų galėjęs padėti užkirsti kelią pažeidimams. Byloje konstatuota, kad toks 
draudimas nebuvo reikalingas demokratinėje visuomenėje. Taip pat Teismas pažymėjo, 
kad valstybės narės turi diskreciją nustatyti tam tikrus reikalavimus kalinamųjų išvaiz-
dai, tačiau jie turi atitikti iš Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies kylančius būtinumo ir pro-
porcingumo standartus. Šioje byloje barzdos auginimą draudžiančios taisyklės besąlygiš-
kai draudė kalintiems asmenims auginti barzdas, nepaliekant jokių išimčių. Vyriausybė 
šiuo atveju neįrodė šio draudimo proporcingumo, todėl Teismas pripažino Konvencijos 
8 straipsnio pažeidimą. Dėl pareiškėjo prašymo priteisti neturtinės žalos atlyginimą 
Teismas konstatavo, kad pažeidimo nustatymas šiuo atveju yra pakankama neturtinės ža-
los atlyginimo forma.

4.4. europos Žmogaus teisių teismo 2016 m. vasario 9 d. sprendimas 
byloje Meier prieš Šveicariją (pareiškimo Nr. 10109/14)

Šioje byloje Teismas pripažino, kad nebuvo pažeisti Konvencijos 4 straipsnio reika-
lavimai, nustačius pareigą pensinio amžiaus sulaukusiam asmeniui dirbti atliekant laisvės 
atėmimo bausmę.

faktinės aplinkybės

Pareiškėjas yra nuteistas laisvės atėmimo bausme, kurią vykdydamas pateikė pra-
šymą atleisti nuo kalėjime privalomo darbo. Šis pareiškėjo prašymas buvo atmestas ir 
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2012 m. gegužės mėn. jam atsisakius dirbti buvo laikinai pritaikytas griežtesnis bausmės 
vykdymo režimas, apribojant judėjimą kalėjime ir atimant galimybę naudotis televizoriu-
mi bei kompiuteriu. Pareiškėjas gimė 1946 m. ir skunde teismui nurodė, kad yra sulaukęs 
pensinio amžiaus, todėl dirbti verčiamas nepagrįstai. 

neoficiali teismo sprendimo apžvalga

Šioje byloje buvo vertinama, ar laisvės atėmimo bausmę atliekančio ir pensinio 
amžiaus sulaukusio pareiškėjo pareiga dirbti atitiko Konvencijos 4 straipsnio reikalavi-
mus. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjui atsisakius dirbti, pagal nacionalinę teisę jis buvo 
laikomas pažeidusiu drausmę ir trauktinas atsakomybėn. Nors minėta griežtesnio baus-
mės vykdymo režimo sankcija vėliau buvo atšaukta, Teismas ją pripažino kaip santykinai 
griežtą. Pareiškėjui paskirtą darbą Teismas traktavo kaip privalomą, kurį jis pasirinko ne 
savanoriškai ir už jo nevykdymą grėsė sankcija.

Šioje byloje reikšmingu kriterijumi Teismas pripažino tai, ar pareiškėjui paskirto 
darbo pobūdis buvo įprastas, kokie buvo jo tikslai, pobūdis, darbų apimtys bei kaip šis 
darbas yra skiriamas. Pripažinta, kad kalinamo asmens pareiga dirbti po to, kai jis su-
laukė pensinio amžiaus, gali būti suderinama su tikslu numalšinti laisvės atėmimo baus-
mės žalingas pasekmes. Tinkamas darbas svarbus kasdieniam gyvenimui ir gali padėti 
asmeniui užsiimti naudingomis veiklomis, siekti tikslų, kurie yra svarbūs ilgą laiką kali-
namo asmens gerovei. Šiuo atveju, skiriant darbą senyvo amžiaus asmenims, jis diferen-
cijuotas atsižvelgiant į individualias aplinkybes, asmenų gebėjimus, tinkamumą darbui 
ir sveikatą. Psichinių sutrikimų turintiems asmenims buvo skiriamas tik lengvas darbas; 
jeigu asmuo negali dirbti pagal gydytojo nurodymą, jis nuo šios pareigos atleidžiamas. 
Pareiškėjui skirtas darbas atitiko nustatytas darbo skyrimo diferencijavimo taisykles, jam 
buvo skirta vykdyti tik prižiūrimą darbą spalvinant mandalas, valant savo kamerą ir dro-
žinėjant medines skulptūras. Šios veiklos tiko jo amžiaus ir fizinių galimybių asmeniui. 
Be to, pareiškėjas dirbo apie tris valandas per dieną atskirame priklausomų ir pensinio 
amžiaus asmenų korpuse, o už atliktą darbą buvo mokamas atlygis. Valstybėse narėse 
nėra nusistovėjusios vieningos tendencijos dėl to, ar pensinio amžiaus kalinami asmenys 
turi pareigą dirbti, kas reiškia, jog nacionalinės institucijos minėtu klausimu turi plačią 
diskreciją ir šiuo atveju tai savaime neprieštaravo Konvencijos 5 straipsnio nuostatoms. 
Taip pat pareiškėjo vykdytas darbas atitiko Konvencijos 4 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
darbo, „kurį paprastai reikalaujama atlikti kalinimo metu sutinkamai su šios Konvencijos 
5 straipsnio nuostatomis“ požymius ir negali būti prilyginamas to paties straipsnio  
2 dalies uždraustam priverčiamajam ar privalomajam darbui. Įvertinęs bylos aplinkybes, 
Teismas nenustatė Konvencijos 4 straipsnio pažeidimo.

4.5. europos Žmogaus teisių teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimas 
byloje Arbačiauskienė prieš Lietuvą (pareiškimo nr. 2971/08)

Šioje byloje nustatyti Konvencijos 6 ir 13 straipsnių pažeidimai dėl neproporcingai 
ilgo administracinio teismo sprendimo vykdymo.
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faktinės aplinkybės

Apžvelgiamoje byloje buvo sprendžiama, ar Konvencijos nuostatoms nepriešta-
ravo ilgai trunkantis teismo sprendimo vykdymo procesas. Pareiškėjai 1995 m. Vilniaus 
apskrities viršininko administracija nusprendė skirti įsigyti du hektarus žemės. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. gegužės 5 d. patvirtino šio sprendimo tei-
sėtumą ir įpareigojo Vilniaus apskrities viršininko administraciją atlikti administracines 
procedūras, susijusias su dviejų hektarų asmeninio ūkio žemės sklypo, suteikto pareiškė-
jai, suprojektavimu bei jo ribų nustatymu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2008 m. gegužės 30 d. nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija nevykdė 
teismo 2007 m. gegužės 5 d. sprendimo. Pareiškėja 2009 m. rugpjūčio mėn. buvo įtraukta 
į atitinkamą kandidatų gauti valstybinę žemę sąrašą, tačiau likusios administracinės pro-
cedūros, susijusios su pareiškėjai suteikto žemės sklypo suprojektavimu bei jo ribų nusta-
tymu, per nustatytus terminus nebuvo atliktos. 2014 m. gruodžio mėn. buvo patvirtintas 
žemėtvarkos planas, kuriuo pareiškėjai paskirtas įsigyti žemės sklypas, šis planas 2015 m. 
birželio mėn. buvo pakoreguotas, pareiškėjai numatant 1,45 hektaro žemės, o likę  
0,55 hektaro nebuvo paskirti.

neoficiali teismo sprendimo apžvalga

Teismas šioje byloje pabrėžė, kad teismų sprendimų vykdymas yra sudėtinė teisės 
į teisingą teismą užtikrinimo dalis ir sudėtingos nacionalinės teisinės procedūros, lėšų 
stygius savaime neatleidžia valstybės institucijų nuo pareigos be nepagrįsto delsimo vyk-
dyti teismų sprendimus. Valstybės narės privalo organizuoti savo institucijų darbą taip, 
kad nebūtų pažeidžiamas šis Konvencijos reikalavimas. Apžvelgiamoje byloje pareiškė-
ja įgijo teisę į žemę 1995 m., ši teisė buvo patvirtinta teismo sprendimu tik 2007 m. – 
praėjus dvylikai metų. Atsižvelgiant į ilgą šio periodo trukmę, teismo sprendimas turėjo 
būti vykdomas be nepagrįsto delsimo, tačiau visas jis nebuvo įvykdytas – kaip jau minė-
ta, 2015 m. birželio mėn. pareiškėjai iš 2 hektarų buvo numatyta tik 1,45 hektaro žemės. 
Pareiškėja teikė prašymus nacionalinėms institucijoms nuo 2001 m. sausio mėn., tačiau į 
kandidatų įgyti valstybinę žemę sąrašą ji buvo įtraukta tik 2009 m. rugpjūčio mėn. Pirmą 
kartą pareiškėjai žemės sklypas buvo pasiūlytas 2010 m. lapkričio mėn. ir nors ji pritarė 
pasiūlymui, 2013 m. gegužės mėn. jai buvo pasiūlytas kitas žemės sklypas. Teismas taip 
pat pažymėjo, kad skiriant pareiškėjai žemę, vadovaudamosi tuo metu galiojusiomis tai-
syklėmis, nacionalinės institucijos buvo nustačiusios nominalią 627 Eur kainą 1,45 ha že-
mės sklypui, tačiau vėliau pareiškėjai buvo nurodyta sumokėti 20 000 Eur žemės rinkos 
kainą. Teismas atsižvelgė į tai, kad dėl ilgo vykdymo proceso žemės kaina ženkliai išaugo 
ir tapo daug didesnė negu būtų buvusi, jei sprendimas būtų įvykdytas operatyviai. Dėl to 
reikalavimas, kad pareiškėja sumokėtų žemės rinkos kainą negali būti laikomas tinkamu 
2007 m. gegužės 5 d. teismo sprendimo vykdymu. Teismas konstatavo, kad nacionalinių 
institucijų veiksmai vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegu-
žės 5 d. sprendimą nebuvo pakankamai operatyvūs, neatitiko tinkamo teisingumo vyk-
dymo principo reikalavimų, ir taip ilgai nesiimant priemonių įvykdyti teismo sprendimą 
buvo pažeistos iš Konvencijos 6 straipsnio kylančios pareiškėjos teisės.
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Pareiškėja taip pat reiškė nusiskundimą, kad jai nebuvo prieinamos veiksmingos 
gynybos priemonės, ginčijant nacionalinių institucijų neveikimą teismo sprendimo vyk-
dymo ir žemės įgijimo procese. Šiuo aspektu Teismas išaiškino, kad tokiose bylose na-
cionalinė teisė turėtų asmenims suteikti įrankių, kurie padėtų siekti, kad viešojo admi-
nistravimo subjektai laiku vykdytų teismų sprendimus. Šiuo atveju Teismas nepripažino 
pakankama priemone Vyriausybės nurodytos galimybės kreiptis į teismą, siekiant anks-
tesnio teismo sprendimo įvykdymo. Įvertinęs valstybės institucijų nebendradarbiaujan-
tį požiūrį nagrinėjamu atveju, Teismas nelaikė, kad galimybė priimti dar vieną teismo 
sprendimą būtų efektyvi priemonė ištaisyti esančią padėtį. Be to, priėmus teismo spren-
dimą būtų neproporcinga versti asmenį inicijuoti atskirą teisminį procesą dėl pirmojo 
sprendimo įvykdymo. Neveiksminga priemone prieš ilgai trunkantį teismų sprendimų 
nevykdymą pripažinta ir nacionalinės teisės teikiama galimybė prisiteisti iš valstybės pa-
tirtos žalos atlyginimą pinigais. Įvertinęs bylos aplinkybes Teismas pripažino, kad pareiš-
kėja neturėjo efektyvių priemonių, galėjusių padėti apginti teismo sprendimu pripažintą 
jos teisę įsigyti žemės sklypą. 

Šiomis aplinkybėmis Teismas darė išvadą, kad buvo pažeisti Konvencijos 6 ir  
13 straipsniai. Atsižvelgus į tai, valstybė įpareigota įvykdyti Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo 2007 m. gegužės 5 d. sprendimą ir atlyginti pareiškėjai 7 000 Eur dydžio 
neturtinę žalą.
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5. europos sąjungos valstybės tarybų ir administracinių 
teismų sprendimų apžvalga

5.1. 2016 m. kovo 22 d. čekijos aukščiausiojo administracinio teismo 
sprendimas byloje nr. 9 Azs 27/2016-371 

Apžvelgiamoje byloje buvo nagrinėjamas klausimas dėl prieglobsčio prašytojos iš-
siuntimo į už jos prašymo nagrinėjimą atsakingą valstybę (Lenkiją). Teismas byloje inter 
alia vertino, ar už prašymo nagrinėjimą atsakingoje valstybėje pareiškėja patirtų kankini-
mus ir nežmonišką elgesį.

Šioje byloje buvo tiriamas Čekijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendi-
mo teisėtumas, kuriuo buvo atmestas pareiškėjos prieglobsčio prašymas ir nuspręsta, kad 
už pareiškėjos prašymo išnagrinėjimą atsakinga valstybė buvo Lenkija. Pareiškėja byloje 
nurodė, kad Lenkijoje jai grėstų nežmoniškas ir orumą žeminantis elgesys, kuris neatitik-
tų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnio nuostatų. Pareiškėjos teigi-
mu, prieglobsčio procedūros svarstymas Lenkijoje pasižymėjo sisteminiais trūkumais ir 
apgyvendinimo sąlygos buvo netinkamos. Savo poziciją ji grindė statistiniais duomeni-
mis ir laikraščių straipsniais.

Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos argumentus atmetė nurodydamas, kad 
statistiniai duomenys savaime nepagrindė individualios bylos aplinkybių, o laikraščių 
straipsnius pripažino nepatikimais duomenų šaltiniais. Pareiškėja šį teismo sprendimą 
apskundė kasacine tvarka Aukščiausiajam administraciniam teismui. Nagrinėdamas pa-
reiškėjos skundą Aukščiausiasis administracinis teismas rėmėsi Europos Parlamento 
ir Tarybos 2013 m. birželio 26 d. reglamentu (ES) Nr. 604/2013 (toliau – Reglamentas 
„Dublinas III“), kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio 
arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašy-
mo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai. Teismas išaiškino, kad tikimybė, 
jog kitoje valstybėje narėje prieglobsčio teikimo procedūra ir prašytojų priėmimo sąly-
gos turi sisteminių trūkumų bei neatitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos  
4 straipsnio reikalavimų, teisme gali būti grindžiama tik ypač svariais ir patikimais įrody-
mais. Pareiškėjos pateiktų įrodymų teismas nepripažino patikimais ir skundo netenkino.

5.2. 2016 m. balandžio 20 d. suomijos aukščiausiojo administracinio 
teismo sprendimas byloje nr. 1581/1/152 

Šioje byloje Suomijos aukščiausiasis administracinis teismas sprendė klausimą dėl 
prieglobsčio prašytojo išsiuntimo į už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingą Vengriją.

1 Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/CZ01/CZ01000314.pdf>.
2 Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/FI01/FI01000218.pdf>.
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Nagrinėdamas, ar yra pagrindas išsiųsti prieglobsčio prašytoją į Vengriją, atsakin-
gą už jo prašymo nagrinėjimą, Suomijos aukščiausiasis administracinis teismas išaiški-
no, kad byloje taikytinas Europos Sąjungos teisinis reguliavimas grindžiamas tarpusavio 
pasitikėjimu tarp valstybių narių ir prezumpcija, jog už prieglobsčio prašymo išnagrinė-
jimą atsakinga valstybė narė gerbs prieglobsčio prašytojo pagrindines teises. Dėl šios pre-
zumpcijos asmuo gali būti grąžinamas į už prieglobsčio prašymo išnagrinėjimą atsakingą 
valstybę, iš esmės nevertinus prieglobsčio prašymo. Antra vertus, ši prezumpcija gali būti 
paneigiama, jeigu pagal Reglamento „Dublinas III“ 3 straipsnio 2 dalį esama pagrįstų 
priežasčių manyti, kad tos valstybės narės prieglobsčio procedūra ir prašytojų priėmimo 
sąlygos turi sisteminių trūkumų, dėl kurių esama nežmoniško ar žeminančio elgesio, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnyje, rizikos.

Nors pagrindas nukrypti nuo minėto principo gali būti pripažįstamas esant tik 
išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į kitų valstybių narių praktiką ir surinktus įrodymus, 
Suomijos aukščiausiojo administracinio teismo sprendime pripažinta, kad Vengrijoje ga-
lima rasti sisteminių trūkumų, minimų Reglamento „Dublinas III“ 3 straipsnio 2 dalyje. 
Remiantis įrodinėjimo paskirstymo našta, aptikti neaiškumai byloje buvo interpretuo-
jami prieglobsčio prašytojo naudai. Pagal prieinamus duomenis apie padėtį Vengrijoje 
teismo sprendimo priėmimo metu nebuvo įmanoma daryti patikimą išvadą, kad grąži-
nus pareiškėją į Vengriją nebus pažeistos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
4 straipsnio ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3  straipsnio 
nuostatos. Kita vertus, teismas taip pat pažymėjo, kad situacija dėl prieglobsčio prašytojo 
išsiuntimo į Vengriją galėtų būti vertinama ir kitaip, jeigu būtų gauta nauja informacija 
apie galimus Vengrijos teisinio reguliavimo dėl prieglobsčio suteikimo taikymo pasikeiti-
mus, Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtus sprendimus ir kt.  

Atsižvelgdamas į šiuos argumentus, Suomijos aukščiausiasis administracinis teis-
mas nusprendė, kad pareiškėjo prieglobsčio prašymas nagrinėtinas Suomijoje.

5.3. 2016 m. kovo 31 d. latvijos aukščiausiojo teismo sprendimas 
byloje nr. skA–25/20163 

Apžvelgiamu atveju Latvijos aukščiausiasis teismas sprendė sveikatos priežiūros pas-
laugų išlaidų atlyginimo klausimus, kai gydymo paslaugos buvo suteiktos kitoje valstybėje 
narėje, tačiau asmuo neturėjo tam kompetentingos institucijos išduoto išankstinio leidimo. 

Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų atlyginimo. Sveikatos priežiūros paslaugos buvo 
teikiamos pareiškėjo vaikui, kuriam buvo reikalinga širdies operacija. Negavęs išanksti-
nio leidimo kitoje valstybėje narėje gauti reikalingą gydymą, pareiškėjas su vaiku išvyko 
į Vokietiją, kur buvo atlikta atitinkama chirurginė operacija. Vėliau pareiškėjas kreipėsi į 
kompetentingą Latvijos instituciją su prašymu atlyginti Vokietijoje patirtas vaiko gydymo 
išlaidas. Pareiškėjo prašymas buvo netenkintas nurodant, kad vaikui buvo numatoma su-
teikti reikalingą gydymą Latvijoje. 

3 Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/LV05/LV05000058.pdf>.
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Latvijos aukščiausiasis teismas nustatė, kad, vadovaujantis Tarybos 1971 m. birže-
lio 14 d. reglamento Nr.  1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo 
sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje 22 straipsnio 
1 dalies a punktu, teisė į išmoką pripažįstama, kada asmeniui neatidėliotinai tampa būti-
nos sveikatos paslaugos jam būnant kitoje valstybėje narėje, ir tokia padėtis negalėjo būti 
numatyta iš anksto. Atitinkama išmoka skiriama, kada asmuo buvo kitos valstybės na-
rės teritorijoje ir jam netikėtai prireikė sveikatos priežiūros pagalbos būtent buvimo šio-
je valstybėje laikotarpiu. Tai reiškia, kad asmuo neturi šios teisės į išmoką, jeigu į kitą 
valstybę narę išvyko su tikslu gauti gydymą. Tačiau tokios išlaidos sveikatos priežiūros 
paslaugoms gali būti atlyginamos, jeigu asmuo Tarybos 1971 m. birželio 14 d. reglamen-
te nustatyta tvarka gavo įgaliotos nacionalinės institucijos leidimą išvykti į kitą valsty-
bę narę gauti savo sveikatos būklę atitinkantį gydymą. Teismas taip pat nurodė, kad iš-
ankstinio leidimo neturėjimas savaime nepaneigia suinteresuoto asmens galimybės gauti 
kompensaciją, todėl kiekvienu atveju privalo būti įvertinamos individualios aplinkybės.

5.4. 2016 m. vasario 17 d. Švedijos aukščiausiojo administracinio 
teismo sprendimas byloje nr. 1385-154

Šioje byloje Švedijos aukščiausiasis administracinis teismas sprendė, ar pagrįstai 
Švedijos Medicinos gaminių agentūra uždraudė prekybą elektroninėmis cigaretėmis.

Švedijos Medicinos gaminių agentūra, vadovaudamasi medicinos gaminių apyvar-
tos teisiniu reglamentavimu, priėmė sprendimą uždrausti prekiauti elektroninėmis ci-
garetėmis, kurį grindė aplinkybe, kad į elektroninių cigarečių ir panašių gaminių sudėtį 
įėjo nikotino kiekiai, kokie būna dažnai naudojami priemonėse, skirtose padėti atprasti 
nuo rūkymo. Kartu su minėtu draudimu, elektroninėmis cigaretėmis prekiavusiai įmonei 
buvo paskirta piniginė bauda. Išnagrinėjęs skundą dėl šio sprendimo, apygardos admini-
stracinis teismas pakeitė skundžiamą aktą, sumažindamas draudžiamų produktų sąrašą. 
Apeliacinis administracinis teismas pripažino žemesnės pakopos teismo sprendimą pa-
grįstu ir išaiškino, kad elektroninės cigaretės yra medicininės priemonės, nepaisant to, 
kad vartotojai jas gali naudoti rekreaciniams tikslams. 

Elektroninių cigarečių platintojas apeliaciniame skunde Aukščiausiajam adminis-
traciniam teismui rėmėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Vokietijos Federalinio 
administracinio teismo praktika, kurioje šie teismai nepripažino elektroninių cigarečių 
medicininėmis priemonėmis. Švedijos Medicinos gaminių agentūra atsiliepime į apelia-
cinį skundą teigė, kad gaminio numanoma paskirtis nėra reikšminga, ir tam, kad jis būtų 
pripažįstamas medicinine priemone, pakanka, kad jis galėtų būti naudojamas kaip medi-
cininė priemonė. Be to, agentūra pažymėjo, kad platintojas prekiavo elektroninėmis ciga-
retėmis, jas reklamuodamas kaip padedantį atprasti nuo tabako gaminį.

Švedijos aukščiausiasis administracinis teismas nusprendė, kad aplinkybė, jog į 
gaminį įeina medžiaga, turinti poveikį organizmo funkcionavimui, nėra pakankama pri-
pažinti šį gaminį medicinine priemone. Gaminio pripažinimui medicinine priemone, be 

4 Prieiga internete:  <http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/R%-
C3%A4ttsfall/HFD%202016%20ref.%209.pdf>. 
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kita ko, reikalinga, kad jis pasižymėtų ligos gydymo ar prevencijos funkcija. Elektroninės 
cigaretės buvo sukurtos ir platinamos kaip sveikesnis cigarečių pakaitalas – su išreikšta 
paskirtimi atkartoti įprastų tabako cigarečių rūkymą. Teismas konstatavo, kad elektroni-
nės cigaretės nėra medicininės priemonės ir todėl Medicinos gaminių agentūra neturėjo 
įgaliojimų drausti jų prekybą. 

5.5. 2016 m. balandžio 5 d. Vokietijos federalinio administracinio 
teismo sprendimas byloje nr. 1 c 3:155 

Šioje byloje Vokietijos Federalinis administracinis teismas atsisakė tenkinti pareiškėjo 
reikalavimus dėl netoli jo namų veikiančios karinės bazės iškeldinimo ir veiklos stebėjimo. 
Teismas konstatavo, kad pareiškėjas šiuo atveju neturėjo locus standi. 

Pareiškėjas yra buvęs mokytojas, gyvenantis Vokietijos Kaiserslautern mieste, apie 
12 km nuo karinio oro uosto „Ramstein“. Šioje byloje pareiškėjas kreipėsi į teismą, pra-
šydamas leisti jam stebėti Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) karinių pajėgų be-
piločių orlaivių operacijas iš Vokietijos „Ramstein“ oro uosto; šio reikalavimo netenki-
nus – uždrausti JAV vyriausybei naudotis Vokietijos „Ramstein“ oro uosto karine baze. 
Pareiškėjas nurodė, kad JAV karinių pajėgų operacijomis yra pažeidžiamos tarptautinės 
viešosios teisės normos bei dėl potencialių karinės bazės puolimų kyla pavojus jam ir jo 
turtui. Šiuo oro uostu JAV karinės pajėgos naudojasi pagal dvišalius bei Šiaurės Atlanto 
sutarties organizacijos susitarimus. Pareiškėjas savo teisę reikšti tokį skundą teismui siejo 
su tarptautinės teisės normomis, draudžiančiomis karinius veiksmus prieš civilius asme-
nis – pareiškėjo teigimu, netoli jo namų veikianti JAV karinė bazė didino tokių veiksmų 
grėsmę. Šiomis aplinkybėmis teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodytose tarptautinės 
teisės nuostatose yra įtvirtintas bendro pobūdžio draudimas panaudoti karinę jėgą prieš 
civilius asmenis ir šiuo atveju jis nesuponavo pareiškėjui individualios subjektinės teisės, 
kurią jis galėtų ginti teisme. Individuali subjektinė teisė iš tarptautinės viešosios teisės 
gali būti kildinama iš situacijų, kai tarptautinės teisės reikalavimai yra glaudžiai susiję su 
svarbiais individo interesais. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo teisėti interesai nenu-
kentėtų atsisakius suteikti pareiškėjui galimybę sekti JAV karinių pajėgų orlaivių opera-
cijas ir jis šiuo atveju neturėjo subjektinės teisės kreiptis į teismą su skunde išdėstytais 
reikalavimais. 

5 Prieiga internete: <http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=050416U
1C3.15.0>.
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Agentūra – kelionių agentūros – 3.3.1.1 (I dalis), E3.4.2 (III dalis).
Akcizas – prievolės apskaičiuoti akcizą atsiradimo momentas – atleidimas nuo akcizo 
mokėjimo – E3.2. (III dalis). 
Antstolis – antstolio atlygis – atlygio diferenciacija – procentinė atlygio antstoliui išraiš-
ka – 1.3. (I dalis).
Apžiūra – kitoje valstybėje atliktos motorinės transporto priemonės techninės apžiūros 
pripažinimas – 2.1.2. (III dalis).
Atliekos – mažesnis komunalinių atliekų patekimas į regioninį sąvartyną –  
2.1.6. (III dalis).
Atlyginimas – neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savi-
valdybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimas – 3.5.1. (I dalis).
Atostogos – nėštumo ir gimdymo atostogos – 3.1.1. (I dalis).
Atsakomybė – turto vertintojų drausminė atsakomybė – 3.7.1. (I dalis).
Atskaita – teisė atskaityti pirkimo pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą įsigyjant (pasiga-
minant) ilgalaikį turtą – 3.4.2. (I dalis).
Bauda – bauda už energetikos produktų išleidimą iš apmokestinamų prekių sandėlio ne-
sumokėjus akcizų – E3.2. (III dalis), bauda už dalyvavimą kartelyje – atleidimas nuo bau-
dos – E3.3. (III dalis), bauda už antikonkurencinius veiksmus ir dalyvavimą juos vykdant 
– E3.4. (III dalis). 
Bazė – karinės bazės iškeldinimas ir veiklos stebėjimas – 5.5. (III dalis). 
Byla – norminė administracinė byla – 3.8.3. (I dalis), 3.8.4. (I dalis).
Cigaretės – cigarečių su mentoliu draudimas – elektroninėms cigaretėms taiko-
ma tvarka – E3.5. (III dalis), prekybos elektroninėmis cigaretėmis uždraudimas –  
5.4. (III dalis). 
Darbas – pensinio amžiaus sulaukusio asmens darbas atliekant laisvės atėmimo bausmę 
– Ž4.4. (III dalis). 
Gyvsidabris – teismo patalpos, užterštos gyvsidabriu – 2.2.4. (III dalis). 
Įgaliojimas – pavėluotas atstovo įgaliojimas paduoti atstovaujamųjų vardu apeliacinį 
skundą – 3.8.1. (I dalis).
Informacija – teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų – 1. 
(III dalis). 
Įpareigojimas išvykti – sprendimo dėl įpareigojimo išvykti iš šalies sustabdymas – 3.8.2. 
(I dalis).
Išieškojimas – nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimas iš įpėdinio (paveldėtojo) – 
3.4.4. (I dalis).
Išklausymas – teisė būti išklausytam – II dalis.
Išlaidos – specialiojo liudytojo išlaidų atlyginimas – 2.2.1. (III dalis), sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų atlyginimas – 5.3. (III dalis). 

1 Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, sprendimų ir 
kitų dokumentų indeksas leidinyje.

2 Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar prejudicinį 
sprendimą.
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Išmokos – socialinio draudimo išmokos, mokėtos neteisėtai iš darbo atleistam darbuoto-
jui – 2.1.3. (III dalis).
Išsiuntimas – išsiuntimas į kilmės valstybę – Ž4.1.33 (III dalis), prieglobsčio pra-
šytojo išsiuntimas į už prašymo nagrinėjimą atsakingą valstybę – 5.1. (III dalis),  
5.2. (III dalis). 
Išvada – išvada dėl savivaldybės tarybos nario–mero priesaikos sulaužymo ir įstatymuo-
se nustatytų įgaliojimų nevykdymo – 2.1. (I dalis), 3.8.5. (I dalis), Viešųjų pirkimų tarny-
bos išvada dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo – 2.1.4. (III dalis), išvada dėl asmens 
tinkamumo būti globėju (rūpintoju) – 2.2.5. (III dalis), kreipimosi į teismą su prašymu 
pateikti išvadą tvarka – 3.8.5. (I dalis). 
Kaina – kainų derinimas – 1.8. (I dalis), lengvatinė kaina – 3.4.1. (I dalis).
Kariai – kariai savanoriai – 3.1.1. (I dalis).
Kartelis – kartelis tarptautinio prekių ekspedijavimo kelių transportu paslaugų sektoriuje 
– E3.3. (III dalis).
Klasifikavimas – prekių klasifikavimas – 3.4.3. (I dalis).
Kompensavimas – dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų teisingas 
kompensavimas – 3.5.1. (I dalis).
Kompiuteriai – kompiuterių tikrinimas laisvės atėmimo vietose – 1.2. (I dalis).
Konvencija – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija –  
Ž4. (III dalis).
Kreditas – vartojimo kreditas – vartojimo kredito sutartis – 1.6. (I dalis).
Kreditingumas – kreditingumo vertinimas – 1.6. (I dalis).
Krikščionybė – atsivertimas į krikščionybę – Ž4.1. (III dalis).
Leidimas – leidimas vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais – 2.1.1. 
(III dalis).
Lengvata – mokesčių lengvata, skirta gyvenamąjį būstą įsigijusiems asmenims – Ž4.2. 
(III dalis).
Lex retro non agit – 1.6. (I dalis), 3.7.1. (I dalis), 3.8.1. (I dalis).
Lygiateisiškumas – 1.3. (I dalis), 1.7. (I dalis).
Medžioklė – 1.4. (I dalis), 1.5. (I dalis).
Meras – savivaldybės tarybos nario–mero įgaliojimų netekimo procedūra –  
2.1. (I dalis), 3.8.5. (I dalis). 
Mokestis – gyventojų pajamų mokestis – 3.4.1. (I dalis).
Neblaivumas – asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų tikrini-
mas – 1.4. (I dalis).
Norma – blanketinė norma – 1.5. (I dalis).
Nuolaida – nuolaidos apribojimas interneto sistemoje – 3.3.1. (I dalis), E3.4.  
(III dalis).
Nuosavybė – nuosavybės teisių apribojimas – 3.1.2. (I dalis).
Nuotekos – nuotekų tvarkymas – nuotekų tvarkymo paslaugų kaina – nuotekų tvarkymo 
kainų nustatymo principai ir tvarka – 1.8. (I dalis). 
Pagalba – valstybės garantuojama teisinė pagalba – atsisakymas suteikti antrinę teisinę 
pagalbą – 3.6.1. (I dalis).
Paskelbimas – oficialus norminių teisės aktų paskelbimas – 1.5. (I dalis).

3 Raidė „Ž“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą.
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Pašalpa – motinystės pašalpa – karių savanorių teisė gauti motinystės pašalpą – 3.1.1. (I 
dalis).
Patikrinimas – mokestinis patikrinimas – 3.4.5. (I dalis).
Pavedimas – mokestinio patikrinimo pavedimas – 3.4.5. (I dalis).
Pensija – pareigūnų ir karių valstybinė pensija – pensijos mokėjimo nutraukimas – ne-
pagrįstai išmokėtos pensijos išieškojimas – 3.1.2. (I dalis).
Planavimas – teritorijų planavimas – 3.2.1. (I dalis).
Poveikis – patvirtinto plano ar projekto galimo poveikio teritorijai ex-post peržiūra – 
E3.1. (III dalis).
Prezumpcija – nekaltumo prezumpcija – 3.3.1. (I dalis).
Priesaika – savivaldybės tarybos nario–mero priesaikos sulaužymas – 2.1. (I dalis), 3.8.5. 
(I dalis). 
Programinė įranga – programinė įranga, naikinanti kompiuterio darbo istoriją – 1.2.  
(I dalis).
Proporcingumas – 1.1. (I dalis), 3.1.2. (I dalis).
Rinkliava – vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų 
tvarkymą – 3.4.4. (I dalis).
Sąlygos – specialiosios žemės naudojimo sąlygos – planavimo sąlygos –  
3.2.1. (I dalis).
Sąvadas – planavimo sąlygų sąvadas – 3.2.1. (I dalis).
Senatis – vietinės rinkliavos išieškojimo senatis – 3.4.4. (I dalis).
Specialieji poreikiai – specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – su specia-
liaisiais poreikiais susijusių išlaidų kompensavimas – 1.7. (I dalis).
Statyba – savavališka statyba – savavališkos statybos pasekmių šalinimas – draudimas 
statyti – leidimas statyti – 3.2.1. (I dalis).
Statusas – statuso pasikeitimas – pertrauka nuo statuso pasikeitimo – 3.1.1. (I dalis).
Stažas – ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas – stažo išimtis – 3.1.1. (I dalis). 
Subsidiarumas – II dalis.
Sveikata – sveikatos būklė – endoprotezavimo operacijos nulemti sveikatos sutrikimai – 
1.1. (I dalis). 
Šalis – individualaus ginčo šalis – individualaus ginčo šalies įtraukimas į norminės bylos 
nagrinėjimo procesą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis – 3.8.4. (I dalis). 
Šaltinis – lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti šaltinis – 3.4.2. (I dalis).
Tabakas – tabako gaminių etiketės ir pakuotės – E3.5. (III dalis).
Taika – taikos sutartis – 3.2.1. (I dalis).
Tarnyba – vidaus tarnyba – asmens tinkamumas vidaus tarnybai po endopro-
tezavimo operacijos – 1.1. (I dalis), pašalinimas iš vidaus tarnybos dėl kaltės –  
3.1.2. (I dalis).
Tyrimas – tyrimo dalykas – tyrimo pagrindas – tinkamas tyrimo dėl norminio adminis-
tracinio akto teisėtumo pradėjimas – 3.8.3. (I dalis).
Veiksmai – suderinti veiksmai – 3.3.1. (I dalis), E3.4. (III dalis), atsiribojimas nuo sude-
rintų veiksmų (priežastinio ryšio tarp veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje prezumpcijos 
paneigimas) – 3.3.1. (I dalis).
Vertintojas – turto vertintojas – 3.7.1. (I dalis).
Viešasis interesas – 3.1.2. (I dalis).
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Vykdymas – vykdymo išlaidos – 1.3. (I dalis), neproporcingai ilgas administracinio teis-
mo sprendimo vykdymas – Ž4.5. (III dalis).
Žala – Valstybinio socialinio draudimo fondo patirta žala – 2.1.3. (III dalis), dėl 
kalinčio asmens sukčiavimo pasinaudojus neteisėtai turimu mobiliuoju telefo-
nu patirta žala – 2.1.5. (III dalis), žala dėl per didelio mokinių skaičiaus mokyklos 
klasėje – 2.2.2. (III dalis), žala dėl darbo teismo patalpose, užterštose gyvsidabriu–  
2.2.4. (III dalis). 
Žinios – specialios mokslo, technikos ir kitos žinios – 3.4.3. (I dalis).
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AB akcinė bendrovė
ABTĮ Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
AIEĮ Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
angl. angliškai
ATPK Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
AVMI apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
b. l. bylos lapas
BPK Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
BST Bendrijos svarbos teritorija
BVK Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas
CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
CMEK Centrinė medicinos ekspertizės komisija
CPK Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
d. diena, dalis
DK didžioji kolegija
dr. daktaras
EB Europos Bendrija
EEB Europos ekonominė bendrija
EEE Europos ekonominė erdvė
EFSA Europos maisto saugos tarnyba
egz. egzempliorius
EK Europos Komisija
ES Europos Sąjunga
ESTT Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
Eur euras
EVS Europos vertinimo standartai
EŽTK Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
EŽTT Europos Žmogaus Teisių Teismas
EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
EŽŪGF Europos žemės ūkio garantijų fondas 
g gramas
GB gigabaitas
GE gyventojų ekvivalentas
GPM gyventojų pajamų mokestis
GPMĮ Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
GVTNTĮ Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymas
ha hektaras
IĮ individuali įmonė
ind. b. individuali byla
ISO Tarptautinė standartizacijos organizacija
ĮUTP Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties
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KAAT Klaipėdos apygardos administracinis teismas
KĮ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas
KN Kombinuotoji nomenklatūra
kt. kita, kiti
KTU Kauno technologijos universitetas
kv. kvadratinis
kW kilovatas
kWh kilovatvalandė
l litras
lot. lotyniškai
LRT Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Lt litas 
LVAT Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
m metras
m. metai
MAĮ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
MB mažoji bendrija
mėn. mėnuo
mg miligramas
MGK Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
min. minutė
ml mililitras
mln. milijonas
MW megavatas
NKPA nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga
NPV grynoji dabartinė vertė
Nr. numeris
NŽT Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
p. punktas, puslapis
PAGD Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos 
pan. panašiai
par. paragrafas 
PM pelno mokestis
pranc. prancūziškai
proc. procentas
prof. profesorius
PSDF privalomojo sveikatos draudimo fondas
PTI privaloma tarifinė informacija
PVM pridėtinės vertės mokestis
pvz. pavyzdžiui
r. rajonas
RATC regiono atliekų tvarkymo centras
reg. registracija
SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
SLD statybą leidžiantis dokumentas
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SM socialinis mokestis
str. straipsnis
STT Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
SVI Sprendimų vykdymo instrukcija
t. y. tai yra
t. t. taip toliau 
t. tomas
TAR Teisės aktų registras
TARIC Europos Bendrijos integruotas tarifas
TIPK taršos integruota priežiūra ir kontrolė
tūkst. tūkstantis
TVPĮ Lietuvos Respublikos turto vertinimo pagrindų įstatymas
UAB uždaroji akcinė bendrovė
VAĮ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
val.  valanda
VGTPT valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
VĮ valstybės įmonė
VIAP viešuosius interesus atitinkančios paslaugos
VKEKK Lietuvos Respublikos valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos
VMVT Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VRM Vidaus reikalų ministerija
VSAT Valstybinė sienos apsaugos tarnyba
VSDFV Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
VšĮ viešoji įstaiga
VTĮ Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
W vatas
Žin. Valstybės žinios
žr. žiūrėti
ŽŪKB žemės ūkio kooperatinė bendrovė
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